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Vykurovanie domu? 
Teplá úžitková voda? 
O čom ešte uvažujete? 
O úsporách, komforte 
či iných výhodách? 
Zoznámte sa s unikátnymi 
technológiami použitými 
v našich plynových 
kondenzačných kotloch 
a zistite, ako jednoducho 
môžete mať všetko!
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Dizajn a funkčnosť v dokonalej 
harmónii. Visign for Style 12. 
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Horúce letné dni sú už definitívne za nami. Väčšina z nás už 
má po dovolenke, končí sa obdobie cestovania a pohybu. Ako 
hovorí básnik - je čas návratov. Pre niekoho sú nadchádzajúce 
upršané jesenné dni príliš smutné, a pre iného je to obdobie 
upokojenia, návratu k sebe, k rodine. Depresívne večery sa 
však lepšie prekonajú domácou aktivitou - môže to byť aj 
úprava či prestavba interiéru bytu alebo rodinného domu. 
Inšpiráciu pre krajšiu kuchyňu, obývačku či kúpeľňu nájdete 
aj v tomto vydaní časopisu Dom a bývanie. Môžete sa potešiť 
peknými obrazmi i bytovými doplnkami. A leto vám ešte 
pripomenie naša pravidelná cestovateľská rubrika. 

Príjemné čítanie vám želá redakcia. 

ed
it

or
ia

l

DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie - ročník 7., č. 3/2013, mesiac vydania september, cena výtlačku 1,50 eur, predplatitelia 1,29 eur, periodicita 4x 
ročne, www.domabyvanie.eu * Redakcia: tel.: 037/ 77 321 42, 77 321 43, 77 321 47, 77 321 48, 0911 033 070, fax: 037/ 77 321 42, 77 324 66, e-mail: redakcia@domabyvanie.eu * Adresa redakcie: 
Redakcia DOM a BÝVANIE, Cabajská 28, 949 01 Nitra * Redakčná rada: Ing. arch. Jaroslav Hrivnák, Mgr. Ján Bugár, Janka Kraushuberová, Ing. Lenka Andelová, * Spolupracovali: Ing. arch. Jaroslav 
Hrivnák, Ing. Peter Mesároš, Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD., Ing. Lenka Andelová, Mgr. Veronika Kalinová, Mgr. Rastislav Salay, Peter Hupka a ďalší * Layout, grafická koncepcia: Mgr. Ján Bugár, 
e-mail: bugar@domabyvanie.eu * Fotografi: Mgr. Ján Bugár * Zdroj fotografií:  archív redakcie a firiem, sxc.hu, TDX, * Marketingové oddelenie: Marián Kraushuber, tel.: 0911 033 070,  
e-mail:kraushuber@domabyvanie.eu * Vydavateľ: Perpes, s.r.o., Cabajská 28, 949 01 Nitra, IČO: 44213841, www.perpes.sk * Sadzba: B DESIGN, s.r.o., Mgr. Ján Bugár, e-mail: bugar@domabyvanie.eu, 
Mgr. Radoslava Opálená * Distribúcia: Mediaprint - Kapa Pressegrosso, Slovenská pošta, súkromní distribútori * Direct mailing: architekti, projekčné firmy, dizajnéri, stavebné organizácie *  
Predplatné: Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty, alebo e-mail: predplatne@slposta.sk. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a.s., Stredisko 
predplatného tlače, Uzbecká 4, P.O.BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk * Zaregistrované: Ministerstvom kultúry  SR dňa 4.10.2006, EV 2282/08, ISSN 1337-4028 

Kopírovanie a rozširovanie obsahu je dovolené len so súhlasom redakcie, alebo vydavateľstva. Redakcia nezodpovedá za obsah inzercie. Jednotlivé články vyjadrujú názory autorov a nemusia byť vždy 
totožné so stanoviskom vydavateľstva a redakcie. Za správnosť údajov v článkoch zodpovedajú autori. Vydavateľ nemôže prebrať zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli využitím týchto údajov na 
akýkoľvek účel. Niektoré príspevky a inzeráty neprešli jazykovou úpravou. Nevyžiadané materiály a podklady redakcia nevracia a nie sú honorované. 

Titulná strana: 
Zdroj fotografie: TDX
Návrh titulnej strany: Mgr. Ján Bugár

Dizajn a funkčnosť v dokonalej 
harmónii. Visign for Style 12. 

Viega. O krok ďalej! Ovládacie dosky Visign for Style: Fascinujúci produktový rad, ktorý kombinuje príjemný dizajn so spoľahlivou 
technikou od Viegy. Ďalšie varianty nájdete na internete. Viac informácií: Viega s.r.o. telefón: + 421 903 280 888 · fax: +421 32 6526353  
e-mail: peter.liptak@viega.de · www.viega.cz

Visign for More 100 
kov, farba ušľachtilej ocele

Visign for More 104 
kov, pochrómovaný

Visign for Style 13 
plast, pochrómovaný

105776_VisignforStyle_210x280_SK.indd   1 27.08.13   12:14



Trnava - Art-ton
Paulínska 20, 
tel/fax:  033 5512 849
kastudio@stonline.sk

Prievidza - PEGAS studio 
Bojnická cesta 19, 
tel.: 0911 282 666
info@pegasstudio.sk

Košice – kuchynské štúdio
Vodná 2, 
tel.: 055 6228 597, 0907 997 189
ballerina.kosice@gmail.com

Nitra - Nábytok u Brucknera
Farská 17,  
tel.: 0911 808 079
kuchyne@bruckner.sk   

B. Bystrica - S-Studio 
Na Troskách 16, 
tel.: 0904 881 600, 048 4125 757
studio@mail.t-com.sk

Spišská N. Ves - Altis interier 
Duklianska 38, 
tel.: 0911 276 410
info@altisinterier.sk

Ako sa zamilovať do balleriny...

Vyberiete si obyčajnú kuchyňu neznámeho pôvodu a kvality materiálov 
či  komponentov,  alebo  prvotiednu  nemeckú  kuchyňu  s  päťročnou 
zárukou, pokiaľ je cena porovnateľná?
Sme tu práve pre vás.  Kuchynský i obývací nábytok značky Ballerina je 
výborným riešením. 

Ak ste sa rozhodli, stačí navštíviť niektoré z našich kuchynských štúdií  
a presvedčiť sa, že nie všetky značkové kuchyne musia byť nedostupné.
Ballerina neohrozí váš rozpočet a vy naopak získate kvalitný výrobok 
s vysokou pridanou hodnotou za rozumnú cenu.

    Teraz limitovaná akcia. 
Pri  predložení tohto  kupónu  získate na objednávky  uzatvorené  v období 
    do 31. 10. 2013 u niektorého z uvedených predajcov zľavu 30% na 
kuchynský a obývací nábytok Ballerina.  Zľava je  jednorazová, neprenosná 
a platí  pre jednu objednávku.

zastúpenie pre SR a ČR:
tel.:  +420 721 171 233
info@ballerinakuchyne.cz

Ballerina Küchen ponúka spoluprácu zabehnutým predajcom na regionálne
zastúpenie po celom Slovensku.

Zariaďujete kuchyňu? Chcete vo svojom byte vymeniť nábytok 
a hľadáte pomer výbornej kvality za rozumnú cenu?
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ARchItEktúRA PROjeKT

POD StREchOu 
PRAžSKé ARCHITEKTONICKé šTúDIO OOOOX SA šPECIALIZUJE PREDOVšETKÝM NA DIZAJN 
PRIVáTNyCH INTERIéROV. V RáMCI PORTfóLIA Má ZA SEBOU NEJEDEN SKVELÝ PROJEKT A DNES 
SA ZAČíNA ETABLOVAť Už AJ NA SLOVENSKOM TRHU. Z TVORIVEJ DIELNE OOOOX By SME VáM 
RADI PREDSTAVILI PODKROVNÝ ByT NA OSTROVSKéHO ULICI V PRAHE, KTORÝ JE ZáROVEň Vy-
BAVENÝ DOPLNKAMI Z VLASTNéHO SHOwROOMU LOOOOX.
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POD StREchOu 

Majiteľka podkrovného bytu na 
Ostrovského ulici zverila rea-
lizáciu svojho príbytku do rúk 

dizajnérskej dielne Oooox. Požiadavku  
o totálnu zmenu autorsky vypracovala 
dvojica architektiek: Ing. Arch. Radka Va-
lová a Ing. Arch. eva Marvalová. Dvojica 
sa tvorivo pustila do projektu podkrov-
ného bytu na Ostrovského ulici, avšak pri 
samotnej realizácií sa vyskytli nečakané 
problémy, s  ktorými sa museli architektky 
kreatívne popasovať.

RiešeNie NečakaNých 
kOMPlIkácIí
Riešenie a usporiadanie bytu pôvodne 
vyzeralo tak, že po predchádzajúcom ma-
jiteľovi nebude potrebné realizovať výraz-
nejšie zásahy. Podľa slov jednej z  autoriek 
projektu, Radky Valovej, bol pôvodným 
cieľom skôr „facelift“, avšak neskôr sa ob-
javili technické problémy. Detailnejším  
a odborným prieskumom sa zistilo, že byt 
napokon nevyhovuje kvalitatívne súčas-
ným štandardom a nárokom moderné-
ho bývania. Pôvodná dispozícia pôsobila 
nedotiahnutým dojmom, chýbali úložné 
priestory na úkor otvorenosti bytu, podla-
ha bola krivá, schodisko bolo nevhodne 
umiestnené, navyše so zlým sklonom  
a iné. Bolo preto potrebné do celkovej re-
alizácie zakomponovať aj ďalšie nečakané 
zásahy. Húževnatá práca a kreativita dvoji-
ce architektiek sa však napokon vyplatila.

02

03

04

01

01 Nie je to len nenápadná sedačka, ale 

zároveň umelecký objekt. Schody zo surového 

železa skvele korešpondujú s líniou kovu  

v celkovom dizajne bytu

02 Priestranná a pohodlná sofa je šitá na 

mieru a láka k oddychu. Interiér a zariadenie 

je kombinované okrem textílií prednostne 

kovom a drevom

03 Veľké okno so vstupom na terasu ponúka 

výborný kontakt so Stovežatou. Musí to byť 

zážitok, strávený pri dobrom jedle

04 Spálňa nie je len priestor, kde sa spí, ale aj 

sníva, oddychuje a, samozrejme, pozoruje svet 

cez veľké strešné okná
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MONOchROMAtIcká 
hARMóNIA
Celkový dojem z podkrovného bytu je po-
zitívny už na prvý pohľad, najmä vďaka 
kompaktnosti celku a súzvuku jednotli-
vých prvkov. Odetý je predovšetkým do 
tónov bielej, dopĺňaný šedou, svetlohne-
dou a antracitovou. Podkrovie tak pôsobí 
čisto a vyvážene, vyvoláva pocity pokoja 
a usporiadanosti. Doplnkami sa nemrhá, 
slúžia hlavne na podčiarknutie a doladenie 
celkovej atmosféry. Detaily sú nevtieravo 
nápadité a dolaďujú príjemnú monochro-
matickú harmóniu. Z použitých mate-

05 Stretnúť sa s priateľmi, debatovať pod 

oknami, prečítať si knihu alebo ubytovať 

návštevu. To je časť možností využitia tohto 

priestoru, nazvaného aj galéria

06 Aj táto kovová lampa je jedným z nápadi-

tých a originálnych prvkov kovu zo zásob 

z vlastného showroomu Loooox

07 Rovnako aj posteľné prádlo pochádza 

z Looooxu. Byt je tak v podstate ukážkovým 

manifestom dizajnérov z Oooox

08 Umývadlo Glass Design je výstavný kus  

a pochádza z milánskeho veľtrhu. Povrch má 

kovový vzhľad, akoby z alobalu

09 Minimalisticky a zároveň nápadito riešená 

kúpelňa krásne farebne ladí so svetlom  

a materiálmi. Do sprchy sa vstupuje cez veľké 

sklené dvere

10 Toaleta je ladená do tmavších odtieňov, no 

svojím riešením nadväzuje na celkový koncept 

kúpelne

05

06 07

ARchItEktúRA PROjeKT
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riálov prevláda drevo a kov, ktoré spolu 
vyznievajú veľmi moderne s minimalistic-
kým akcentom. Veľké okná prevzdušňujú 
celý priestor a zároveň ponúkajú báječný 
výhľad na Stovežatú. 

PODkROVIE AkO VÝZVA
„Podkrovné byty majú nezameniteľné 
kúzlo a z tvorivého hľadiska sú vždy pre 
architekta výzvou, ako sa vysporiadať so 
vstavanými konštrukciami, ako sú komíny, 
okná a pod.,“ povedala architektka Radka 

Valová. Prezradila, že má rada určitú voľ-
nosť v  realizácií, ktorá sa dosahuje aj výro-
bou nábytku na mieru, ktoré tak efektívne 
spĺňajú tvorivé požiadavky pri dosahovaní 
dizajnérskych cieľov. „Pri tomto projekte je 
práve pohovka pod šikminou vyrobená na 
mieru,“ dodala Radka Valová.

Dizajnérka najviac vyzdvihuje ústretovosť 
majiteľky, ktorá sa vo finále nechala pre-
hovoriť na monochrómatickejšie riešenie, 
než bolo v pôvodnom zadaní. Vďaka tomu-

to ústupku sa byt môže pýšiť moderným  
a zároveň komfortným výzorom, ktorý 
svojou symbiózou farieb, tvarov a  materi-
álov robí z  podkrovného bytu na Ostrov-
ského ulici naozajstný dizajnérsky šperk.

Rastislav Salay

Foto: Martin Zeman

08

09

10
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BÝVANIE DIZAjN

BÝVANIE By MALO Byť VAšOU 
OáZOU, VAšíM DIELOM. MALI By 
STE V ňOM NACHáDZAť VLASTNé 
JA. CíTITE, žE VáM NIEČO CHÝBA, 
ABy STE MOHLI SPOKOJNE Vy-
HLáSIť, žE PO PREKROČENí PRAHU 
VášHO ByTU ČI DOMU VáS S OT-
VORENOU NáRUČOU PRIVíTA TEPLO 
DOMOVA? LEN PRIJíMAť NESTAČí. TEPLO  
DOMOVA DODá INTERIéRU PRáVE ľUDSKá 
KREATIVITA. KREATIVITA, KTORá JE RUKA V RUKE S HARMóNIOU, VyTVáRA TEN PRAVÝ DOMOV. 
BÝVANIE POSKyTUJE MNOžSTVO PODNETOV NA TVORIVOSť. V SúČASNOSTI CíTIť PRáVE SILNÝ 
NáVRAT K TRADIČNÝM PRVKOM. INšPIRUJTE SA TÝMTO ORIGINáLNyM DIZAJNOM, VEď BÝVAť 
PEKNE JE PREDSA RADOSť.

01
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02
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01 Sedačka Beltá, model: Gossi, 

predáva: Inspire Design, určená na pohodlné 

sedenie, poťahy v rôznych látkach so vzorom  

i bez alebo v umelej či prírodnej koži, 

cena v závislosti od poťahu

02 lampa lZF lamps, model: Raindrop-S, 

predáva: Inspire Design, drevené tienidlo 

v rôznych prevedeniach, info o cene  

v showroome

03 komoda La Galleria, 

3 x dvierka, dubový efekt, nožičky kovové, 

cena: 945 €

04 Skriňa La Galleria, 

4 x dvierka, dubový efekt, nožičky kovové, 

cena:  1 110 €

05 TV stolík La Galleria, 

dubový efekt, nožičky kovové, cena: 496 €

06 Regál La Galleria, dubový efekt, nožičky 

kovové, cena: 857 €

07 Výrobky Beltá: kreslo Diba Relax a 

sedačka Tabú, 

predáva: Inspire Design, určené na pohodlné 

sedenie, poťahy v rôznych látkach so vzorom i 

bez alebo v umelej či prírodnej koži, cena 

v závislosti od poťahu
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08 Luxusný ručne vyrábaný koberec, La Galleria, 

Toulemonde Bochart-irish, 

dostupné rozmery: [140 x 200] – [170 x 240] – [200 x 300] 

cena v závislosti od veľkosti

09 Taburetka La Galleria, model: Tanuan, 

kocka 45 x 40 x 45 v textilnom prevedení, cena: 99 €

10 Stolík La Galleria, model: Papua, 

okrúhly, rozmery: 82 x 44 v ratanovom prevedení, cena: 315 €

11 Umývadlo a kúpelňový nábytok Falper, 

predáva Inspire Design, široké spektrum veľkostí a prevedení umývadla  

i nábytku, cena podľa konkrétnej zostavy

12 Zrkadlo La Galleria, model: camden

 okrúhle 110 x 6 teakový rám, cena: 315 €

13 Lampa La Galleria, model: Telda, 

stojacia okrúhla, rozmery: 55 x 177, drevo+bielo-hnedé tienidlo, cena: 435 €

11

12

13

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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BÝVANIE DIZAjN

AkÝ MAtERIál A NáRADIE BuDEtE 

PoTReBoVať?

–  jedna ojazdená pneumatika 
 (ideálne 14´´ alebo 15´´),
– 2 × drevený kruh (priemer o 1 – 2cm  
 menší po obvode, ako priemer pneu- 
 matiky, hrúbka minimálne 10 mm), 
– 4 × skrutky so zápustnou hlavou   
 (vhodné na matice, veľkosť 4 × 50), 
 4 × matice, 4 × podložka,
– 4 × nábytkové nožičky s podložkou na  
 návrtanie,
– 16 × skrutky do dreva, so špicatým  
 hrotom na privŕtanie nožičiek,
– látka na poťah,
– sťahovaciu šnúrku na poťah,
– univerzálnu farbu, ktorá odoláva ode- 
 rom či vode. (My sme použili farbu  
 v spreji).

NáRADIe: vŕtačka, vrták, skrutkovač, 
kľúč na matice, vedro s vodou, saponát, 
handra (hubka).

Táto idea je základom aj v tvorbe kre-
atívneho štúdia Mejkit, ktoré pri-
náša rôzne nápady na tvorbu dizaj-

nových kúskov z nezvyčajných materiálov. 
Ponúka inšpiráciu, hotové produkty, ale 
aj návody na vytvorenie zaujímavého ná-
bytku. Súčasťou je najmä recyklácia, ktorej 
výsledok vždy príjemne prekvapí.

Vedeli ste, že vyrobiť originálny a kreatív-
ny nábytok môže byť jednoduchšie, ako 
ste si mysleli? Keď si niečo vyrobíte sami, 
je to neopísateľný zážitok. Práve také zá-
žitky chce Mejkit sprostredkovať svojimi 
postupmi či tvorivými workshopmi, ktoré 
pripravuje. Budete mať skvelý pocit, keď si 
návšteva všimne zaujímavý kúsok nábyt-
ku, ktorý sa nedá bežne vidieť ani kúpiť. 
Ak ešte dodáte, že ste ho vyrobili vy, to 
stojí za to. Interiéru to dodá dušu, šmrnc a 
bude to kus nábytku s príbehom.

Štúdio Mejkit vám prináša návod na inšpi-
ratívny konferenčný stolík, ktorý prekvapí 
nielen dizajnom, použitými materiálmi, 
ale aj svojou praktickou stránkou.  jeho 
zhotovenie vám bude trvať približne dve 
hodiny. Ďalšie nápady na zaujímavé kúsky 
môžete sledovať aj na facebook funpage 
pod menom Mejkit alebo na pripravovanej 
stránke www.mejkit.sk, ktorá bude spuste-
ná v priebehu septembra.

SIlA originality
TReNDy V BýVANí čORAZ VIAC 

ZDôRAZňujÚ ORIgINáLNe 
KÚSKy. DAjTe VáŠMu INTe- 

RIéRu VýNIMOčNý VZHľAD 
NáByTKOM, KTORý SI Vy-

TVORíTe SAMI. KeĎ SA K TOMu 
eŠTe PRIDá MyŠLIeNKA Re-

CyKLáCIe, NeZAMeNITeľNý 
VýTVOR je NA SVeTe. V TOM-

TO DuCHu TVORí čORAZ VIAC 
DIZAjNéROV, KTORí SI uVeDO-
MujÚ NIeLeN SILu ORIgINALI-
Ty, ALe Aj DôLeŽITOSť POVý-

ŠeNIA NePOTReBNýCH VeCí 
NA NIečO VýNIMOčNé.
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POStuP:

1. Pneumatiku poriadne umyjeme aspoň 

2 × saponátom aj zvnútra. Necháme uschnúť. 

2. Zatiaľ, kým pneumatika schne, nafarbíme 

hornú dosku stolíka (jeden drevený kruh). 

farbu nanášame postupne v niekoľkých 

vrstvách, aby sme docielili požadovaný efekt. 

Necháme poriadne uschnúť.

3. Na pneumatiku položíme druhý 

drevený kruh. Privŕtame na štyroch 

miestach skrutkami. Najskôr vyvŕtame 

otvor spolu do dosky a pneumatiky, vložíme 

skrutku a hneď z druhej strany poriadne zais-

tíme podložkou a maticou. Takto zabezpečí-

me, že sa nám otvory v doske a pneumatike 

od seba nepohnú. Matice dotiahneme, koľko 

vládzeme. Ak sa nám skrutka nechce dostať 

cez pneumatiku, môžeme použiť o číslo väčší 

vrták. Väčší otvor nebude prekážať, keďže 

z druhej strany skrutky prichytíme maticami.

4. Na pripevnenú dosku postupne na-

vŕtame 4 nožičky, cca 2 cm od hrany dosky.

5. Z látky si pripravíme poťah. šírku aj 

výšku látky nameriame približne o 30 cm 

väčšiu, ako je obvod a výška pneumatiky. 

V rozmere už počítame s centimetrami, 

potrebnými na zašitie. V hornej aj spodnej 

časti poťahu vytvoríme tzv. tunel, do ktorého 

navlečieme sťahovaciu šnúrku.

6. Poťah navlečieme na pneumatiku 

a začneme sťahovať v spodnej časti pri ko-

lieskach tak, aby sa nám cez dosku nevyvlie-

kol. Následne stiahneme hornú časť a doťa-

hujeme v oboch častiach, koľko je potrebné, 

aby poťah pevne držal. šnúrky zaviažene 

a vložíme pod poťah. Na koniec rovnomerne 

upravíme riasenie látky.

7. – 8. Na hornú časť položíme suchú 

natretú dosku a máme hotovo. 

tIPY: 

 Konferenčný stolík môžete využiť aj na 
sedenie. Stačí dať na neho vankúš a máte 
o jedno miesto viac.

 Sťahovateľný poťah môžete kedykoľvek 
oprať alebo meniť podľa nálady či ročného 
obdobia. 

 Ak nechcete investovať veľa peňazí do 
poťahovej látky, v metrážach či predaj-
niach nábytku nájdete široký výber látok, 
ktoré sú na poťah vhodné a za príjemnú 
cenu. Stačí, aby bola látka pevnejšia.

 Ak si neviete takýto poťah ušiť, oslovte 
najbližšiu krajčírku, nestojí to veľa a efekt 
stojí za to. 

Mirka Zíšková, dizajnérka

Foto: autor

01 05

02 06

03 07

04 08
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BÝVANIE DeTSKá IZBA

prezrieť tisíc vecí, aby som objavila jednu, 
ktorá stojí za to,” prezrádza Katka. Medzi 
vankúšmi nenájdete ani jeden, ktorý by 
bol z umelých vlákien, v tomto je veľmi 
prísna. So svetríkmi, príjemnými a luxus-
nými už na prvý dotyk, je radosť pracovať 
a pretvárať ich do novej podoby. Aj keď ide 
o recykláciu, na výsledných vankúšoch to 
nie je poznať. Sú veľmi kvalitné, lebo aj 
ďalšie materiály ako podšívky a výplňové 
vlákna sú prísne vyberané a najkvalitnej-
šie, aké možno dostať na našom trhu. 

RISk, ktORÝ SA VYPlAtIl
„Na úplnom začiatku som ešte nič nevede-
la o tom, aké je to rozstrihať sveter, kto-
remu sa rozletia očká na všetky strany a 
niečo z neho znova ušiť. Bol to trochu risk, 
ktorý sa vyplatil, pretože s výsledkom som 
bola veľmi spokojná,“ spomína Katka. Svoj 
prvý vankúš – veľké svetríkové srdce – 
okamžite nafotila a zverejnila na sashe.sk. 
„Nešlo mi o to predať ho, skôr som bola 
zvedavá na reakcie ľudí. O niekoľko hodín 

cAt IN thE clOSEt
alebo Čo mačka v skrini našla

VANKúšE ZNAČKy CAT IN THE 
CLOSET KATKy PAšTIAKOVEJ 
Sú VyRáBANé RECyKLáCIOU 
ZO STARÝCH SVETROV. KATKA 
Má VEľMI BLíZKO K EKOLó-
GII – šTUDOVALA OCHRANU 
PRíRODy, NESKôR MARKETIN-
GOVú KOMUNIKáCIU A ZMy-
SLOM JEJ PRáCE JE VRáTIť DO 
OBEHU KVALITNé MATERIáLy, 
KTORé ZA TO STOJA.

Na výrobu si Katka vyberá staré 
svetre, no podmienkou je, že mu-
sia byť vyrobené len z veľmi kva-

litných materiálov, ako sú kašmír, vlna, 
bavlna, hodváb a ich rôzne zmesi. Svetre, 
ktoré recykluje, pochádzajú zo secondhan-
dových výpredajov, určite nejde o kúsky, 
ktoré by si dal niekto ešte rád na seba. Väč-
šinou majú zlé strihy, viditeľné poškode-
nie alebo veľmi nemoderné detaily. Takéto 
svetríky zháňa všade, kde cestuje, a tak ni-
kdy predom nevie, ako bude vyzerať nová 
kolekcia. „Najčastejšie nakupujem v se-
condhandoch. je to drina, pretože musím 
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bolo srdce predané. To prvé si kúpila Saša 
Šmidáková, zakladateľka www.sashe.sk, čo 
bola pre mňa veľká motivácia, aby som po-
kračovala ďalej,“ dodáva Katka Paštiaková.

ako To VšeTko ZačaLo?
Katku už od malička fascinovali staré a 
krásne veci. Miluje starožitnosti, ale tiež 
iné poklady ako staré kufre a bižutériu. 
To sa tiež prejavuje v obliekaní alebo na-
príklad aj v zariadení jej interiéru, či vo 
veciach bežnej potreby: ako nočný stolík 

používa staré kufre, poukladané na seba. 
Má ich štyri a dajú sa rozmanito kombino-
vať. Samozrejme, v nich má Katka uložené 
ďalšie vecičky. Dá sa na nich pohodlne na-
raňajkovať, použiť ich ako stolík pod počí-
tač, keď si chce pozrieť film v posteli, alebo 
ich má len tak po ruke a vrství na ne knihy 
a časopisy, odkladá poháre s vínom a po-
kladá svietniky. Nábytok v byte je zbierkou 
od celej rodiny, cez babkinu povalu až po 
úlovky, ktorých sa ľudia zbavili počas jar-
ného upratovania na sídliskách. Do toho 
nájdete sem-tam zakomponovaný kúsok 
z Ikea. „Niektoré kusy treba renovovať a 
postupne na tom pracujem. Milujem inte-
riérový dizajn a baví ma prerábať staré na 
nové. Tiež v kuchyni mám viacero starožit-
ných doplnkov (mlynček, riady, žehličku  
a kuchynské náčinie atď.), niektoré použí-
vam a niektoré sú len tak na ozdobu,“ hovorí  
o svojej vášni Katka.

Okrem starých vecí vo vintage štýle sú pre 
Katku obrovskou inšpiráciou aj samotní 
zákazníci, ktorí jej často píšu a informujú 
o tom, na aký účel kupujú jej výrobky. Väč-

šina vecí sa uplatní ako darček alebo deko-
rácia do spálne, obývačky či detskej izby. 
jej produkty často využívajú aj fotografi 
pre svadobné, detské, interiérové či rodin-
né fotenia. 

Novinkou z dielne Cat in the closet sú van-
kúše pre najmenších, vhodné do detskej 
izby. Tu zostala Katka pri výbere svetrov 
v kategórii detskej konfekcie, a preto budú 
na detských vankúšoch motívy zvieratiek 
a pod. 

Vankúše je možné nájsť na www.sashe.sk 
a tiež aj na www.fler.cz, www.keyoka.sk,  
www.etsy.com a v predajniach Martinus 
na Obchodnej v Bratislave, Moruška di-
zajn v Púchove a v Bielom Ateliéry v Pieš-
ťanoch. 

Andrea Mičková

Foto: archív Kataríny Paštiakovej



 Ak vás zaujíma interiérový dizajn a chceli by ste sa 
mu venovať profesionálne:
Rekvalifikačné kurzy interiérového dizajnu s akre-
ditáciou MšSR- 360 vyučovacích hodín.

od septembra štartujeme nové skupiny 
s inovovanými učebnými osnovami!!!

škola pôsobí v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici, žiline,  Trnave 
a v Košiciach.

www.alfaedu.sk, 
www.kurzydizajnu.sk,  
info@alfaedu.sk, 0905 257 488

ak TúžiTe Po ZmeNe a chceTe Dať SVojmU BýVaNiU NoVú 
TVáR, VyBeRTe Si Z PoNUky jeDNoDňoVých, aLeBo VíkeN-
DoVých kURZoV ! 
Ako na prerábku 1,2
štýl a atmosféra interiéru
Minimalizmus v interiéri a mnoho ďalších

ŠkOlA 

INtERIéROVéhO 

DiZajNU

ďalšie informácie nájdete na www.alfaedu.sk, 
alebo www.kurzydizajnu.sk

Máte malý byt?

   ŠETRITE
       PRIESTOR
          
Ako však dosiahnuť aj v malom byte 
komfort  po akom túžite? Môžete po-
užiť taliansky multifunkčný transfor-
movateľný nábytok. V ponuke máme 
sedacie súpravy,  ktoré jednoduchým 
pohybom zmeníte na posteľ alebo písa-
cí, či jedálensky stôl, ktorý sa schová 
pod lôžko. Možností je veľmi veľa 
a k dispozícii je celé spektrum farieb 
a materiálov, ktoré je možné kombi-
novať.  Záleží len na vašich potrebách 
a fantázii.

www.setripriestor.sk



„Zariadime váš domov komplexne...“
Showroom Hülsta a iných exkluzívnych značiek Štúrova 44, Košice
www.nabytok-kollarova.sk

Na Slovensky trh prichádza novinka, ktorá zaujímavým spôsobom oživí 
každý interiér. Dekoratívne 3D panely oslovujú vďaka hre tvarov, 
svetla a farieb.
Dekoratívne 3D panely sa vyrábajú zo sadrového kompozitu v rôz-
nych variáciách, ktoré si môžete navrhovať a upravovať aj sami, alebo ich 
zveriť do rúk šikovnému interiérovému dizajnérovi.
Panely dajú vášmu interiéru nový život. Uplatnenie nájdu najmä 
v „sterilne" pôsobiacich priestoroch, kde už nepomáha ani kreativita, 
ani tapety či stierky. Práve 3D panely vám pomôžu vytvoriť útulnú 
a sviežu atmosféru.
Navyše, ak vás po čase začne aktuálna povrchová úprava panelov nudiť, 
môžete ju zmeniť striekaním , valčekom, štetcom alebo iným kreatívnym 
spôsobom. fantázii sa medze nekladú...

www.origiss.eu
www.facebook.com/3Dstenovepanely

DEkORAtíVNE 3D PANElY
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BÝVANIE uMeNIe

AKADeMICKý SOCHáR ANDRej čeRTéZNI (1960) ABSOLVOVAL SOCHáRSTVO 
NA VySOKej ŠKOLe VýTVARNýCH uMeNí V BRATISLAVe. jeHO TVORIVýMI 

MATeRIáLMI SÚ NIeLeN MRAMOR, BRONZ čI CíN, ALe čASTOKRáT 
Aj PLáTNO A fARBy. O čeRTéZNIHO uMeLeCKej HODNOVeRNOSTI 

AKISTe SVeDčí Aj fAKT, Že jeHO DIeLA BOLI ZAKÚPeNé DO VIACeRýCH 
ZAHRANIčNýCH ZBIeROK (ŠVAjčIARSKO, BRITáNIA, RAKÚSKO, HOLANDSKO, 

SPOjeNé ŠTáTy A INé).

LáSKA, SeN, INTIMITA

01
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Poetiku čertézniho maliarskej tvor-
by udáva predovšetkým tichá me-
lanchólia jesenných farieb, ktoré 

evokujú pocity utíšenia, padajúceho lístia 
či dlhých večerov. Z hľadiska spracovania 
námetov si môžeme všimnúť dve ústred-
né línie – figuratívnu a abstraktnú. jeho 
figuratívne obrazy sú zväčša akýmisi in-
tímnymi momentkami lásky. Autor často 
znázorňuje prvky ako bozk, dotyk, erotic-
ká nahota, avšak nejde mu o prvoplánový 
záznam reality. 

čertézni vťahuje pozorovateľa hlbšie do 
diela a podnecuje jeho fantáziu a vníma-
vosť. Nástojčivejším pozorovaním totiž 
zbadáme v jeho diele obsiahnuté otázky 
vzťahu človeka k človeku, snahu zachytiť 
rozmanité emócie a najmä čistotu a úprim-
nosť. umelec ponúka možnosť precítenia 
podstaty jeho diel a zároveň pozorovateľo-
vi zveruje slobodu vlastnej interpretácie. 
Najmä abstraktná tvorba autora zachádza 
za hranice konkrétnych tvarov, kde môže-
me nájsť farebné hry poskytujúce osobnú 
subjektívnu informáciu.

02 03 04

05

01 Prechádzka so slnkom

 (olejomaľba 90 x 90 cm)

02 Archanjel Gabriel (olejomaľba 70 x 50 cm)

03 Archanjel Michael (olejomaľba 70 x 50 cm)

04 štyri minúty s Anjelom 

 (olejomaľba 90 x 70 cm)

05 Krásne voniaš (olejomaľba 70 x 50 cm)



SOchA AkO MEtAFORA
Sochárske umenie čertézniho je veľmi 
podobne orientované ako jeho maliarske 
smerovanie. V jeho dielach, ktoré sú napo-
ly figuratívne a napoly abstraktného cha-
rakteru, možno badať jemnosť, intímnosť 
a vyzdvihnutie ženskej krásy s istou dáv-
kou tajomnej rafinovanosti. V ženských 
figúrach absentuje konkrétnosť. Telá sú 
bez tváre, čím autor podčiarkuje ich neur-
čitosť a tajomnosť. časti tiel, vyskladané  
z prevažne veľmi mäkkých tvarov, vytvá-
rajú dokonalú jednotu s poetickým podtó-
nom. Autor pri komponovaní svojich sôch 
pracuje veľmi často s metaforickým vyob-
razením. Metafora krídel či vody, ktoré vo 

06 filemon a Baucis (mramor 70 x 70 cm)

07 Anima femini (cín 80 cm)

08 Milenci (mramor 130 cm)

09 Som pri tebe (mramor 150 x 100 cm)

10 Libertine (cín 80 cm)

11 Ikaros (cín 90 cm)
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svojich dielach využíva, dotvárajú celkovú 
výpovednú hodnotu diela a  robia z  neho 
nápaditý skvost, pohybujúci sa na poli 
umenia i  filozofie.

Rastislav Salay

Foto: archív Andreja Čertézniho

TVoRBa je 
POtREBA 
DuŠE

Rozhovor 
s Andrejom 
Čerteznim

 ako by ste charakterizovali z vášho 

umeleckého uhla pohľadu atribúty ako 

tvorivosť, kreativita, inšpirácia? akú úlo-

hu hrajú vo vašej umeleckej praxi?

Sú nevyhnutnou podmienkou pre samotný 

umelecký proces. Sú to atribúty, ktoré robia  

z tvorby  nevyhnutnosť pre naplnenie vášho ži-

vota. Je to dar aj prekliatie, čo povyšuje tvorbu 

na poslanie, či máte, alebo nemáte čo do úst.

 aké substancie musí podľa vás obsa-

hovať predmet, človek alebo myšlienka, 

aby sa stali námetom pre vaše umelecké 

dielo?

Tvorba je potreba a výtvarník si nachádza 

zámienku. Môže to byť motív ženy, sexualita, 

mikrosvet. Nemusia to byť nevyhnutné reakcie 

na svetové diania. Je stavom duše a nalieha-

vosti výpovede v ušľachtilom materiáli – mra-

mor, cín, bronz. Človek je sám pre človeka tou 

najväčšou záhadou a motívom.

 Vaše maľby a sochy oscilujú medzi 

abstraktným a figurálnym znázornením, 

technika je miestami jemná a submisív-

na, inokedy ostrá a expresívna... čo je 

vaším zdrojom takýchto oscilácií? ako sa 

vaše diela vyvíjajú?

Ja tú osciláciu až tak tam necítim. Možno prá-

ve pre ten spoločný menovateľ. A tým sú naše 

poryvy duše. Čo sa snažím dostať do mojich 

prác a zvýrazniť tak našu krehkú podstatu a 

zraniteľnosť.

 ako prebieha proces vašej tvorby, váš 

umelecký pracovný čas?

Základom je dobrá ranná káva. Deň musím 

mať celý len pre seba. A, samozrejme, že  

v tejto hektickej dobe si musím jednoducho 

ten čas ukradnúť.

 musí mať umelec disciplínu alebo dôle-

žitejšia je inšpirácia či nápady?

Jedno nemôže fungovať bez toho druhého. 

Nielen pri tvorbe musíte mať vnútornú disciplí-

nu a pracovné nastavenia. Ak niečo pravidelne 

neživíte, tak to umiera. Je to axióma, ktorá 

platí pre každú zmysluplnú ľudskú činnosť.

 kde hľadáte alebo vidíte zdroj, ktorý 

poháňa motor vašej umeleckej fantázie?

Tým zdrojom je Boh. A ja len zúročujem jeho 

dar a pri všetkých výhodách a nevýhodách toh-

to daru by som nemenil.

 Vedeli by ste charakterizovať záujem-

cov o vaše diela? Tvoríte aj na konkrét-

ne, dopredu dohovorené zákazky?

Robím do finančne náročných materiálov, ale 

viem nastaviť cenu, aby okruh kúpyschopných 

bol čo najširší. Nie sú to len ľudia z bankového 

alebo podnikateľského sektoru. Tvorím aj na 

objednávky.

 Vy ako umelec máte svoj obľúbený 

osobný výtvor, ktorý pre vás znamená, 

povedzme, viac než ostatné, že je vaším 

najlepším dielom, srdcovou záležitos-

ťou? 

Naučil som sa vzdať sa ich a odmenou sú spo-

kojní a vnútorne naplnení klienti.

 ktorých umelcov rešpektujete naprí-

klad z oblasti literatúry, filmu, divadla, 

hudby? Viete preniesť esencie z ich diel 

do vašich prác?

Mám rád kinematografiu 70-tych rokov. 

Taliansky neorealizmus prezentovaný režisérmi 

ako Michelangelo Antonioni, Vittorio de Sicca, 

federico fellinni. A protagonistov ich filmov – 

Monica Vitti, Vierna Lisi, Sophia Loren, Anna 

Magnani, Marcello Mastroianni. A mám rád 

Anthonyho Quinna. Mám rád režiséra Ingmara 

Bergmana a jeho dvorných hercov – Bibi 

Andersson, Liv Ullman – do tej som bol  

zamilovaný. Mám rád francúzsky film Muž   

a žena s Anouk Aimée a s Jean-Louis Trintig-

nant. A milujem humor geniálneho Louis de 

funésa. A nakoniec – mám rád dokumenty od 

Natálie Vídenskej (Pôst ako cesta, Marana Tha, 

Volanie rodu, Mám 400 rokov).

 Prečo je podľa vášho názoru dôležité, 

aby sa ľudia obklopovali umeleckými 

dielami vo svojich príbytkoch? 

Akonáhle sa prestaneme obklopovať umením 

v najširšom slova zmysle, akonáhle v sebe 

zabijeme túžbu po kráse, zabijeme svoju dušu 

a život prestane mať zmysel.

 kedy sa umelec cíti najlepšie?

Keď je pohladkané jeho tvorivé ego a má 

neobmedzený účet vo švajčiarskej banke.

Rastislav Salay                                                        
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BUďTe oRiGiNáLNi

Ak hľadáte kuchyňu, na ktorú rozhodne nena-
razíte v kdejakom reťazci, u stolárov či bežných 
výrobcov, potom sa určite oplatí navštíviť nie- 
ktoré z kuchynských štúdií Ballerina küchen.
Vašu vysnívanú kuchyňu vám tento špičkový 
nemecký výrobca zhotoví z výnimočných 
materiálov, ako sú prírodná bridlica, sklo alebo 
digitálna potlač, navyše doplnenú napríklad 
prvkami Swarovski alebo Ritzenhoff. 

Naviac do konca októbra platí jedinečná  
akciová ponuka -30% na kompletný sorti-
ment Ballerina. A to už  stojí za zváženie.

www.ballerinakuchyne.cz

PAlEtA AKTuALITy

24

oRaVa RaB-03 Dokáže 
S huDBOu DIVY

Milované songy, obľúbené skladby či 
relaxačné melódie vás naladia, nakopnú, 
uvoľnia aj roztancujú, nech ste kdekoľvek! 
Hudba nepozná hranice a neznáša obmed-
zenia. Potichu nestačí a z jedného zdroja jej 
nikdy nie je dosť. Osloboďte ju od káblov 
a nechajte ju znieť naplno zo všetkých 
dostupných médií. Reproduktorový systém 
Orava RAB-03 je ako čarodej, ktorý nevi-
diteľnou „rukou“ vypustí hudbu zo zakliatej 
veže ticha a poprepletanej pavučiny káblov. 
Bluetooth technológia, ktorou je vybave-
ný, vám umožní prepojiť si repro systém 
s notebookom, tabletom, mobilom či mp3 
prehrávačom. Ak majú Bluetooth rozhranie, 
stačí ich spárovať a vzduchom sa môže niesť 
hudba ako nespútaný živel! Kompatibilná 
a ľahko prenosná mašinka Orava RAB-03 
môže byť aj samostatným audio zdrojom, 
stačí do nej vložiť SD kartu alebo USB s ka-
pacitou až do 32 GB, napakovanú sklad-
bami v mp3 či wma formáte. Ako klasický 
reproduktorový systém zas poslúži, keď ho 
cez linkový kábel pripojíte k zdroju hudby. 
Okrem toho funguje ako klasické fM rádio 
a efektívny budík. „Pracuje“ na nabíjateľnú 
batériu a disponuje slušnou ozvučnicou 
s kvalitnou dynamikou zvuku. Orava  
RAB-03 bude vaša za necelých 40 eur na 
www.orava.eu.

www.orava.eu

SlOVENSkÝ VÝROBcA SEDAcích VAkOV – rimmoo

Moderné látky, dizajnové tvary a dôraz na kvalitu finálneho výrobku sú naj-
charakteristickejšie črty pre slovenskú značku sedacích vakov  

  rimmoo. Práve náš domáci výrobca sedacích vakov začína 
s predstavovaním a predajom úplne novej kolekcie rimmoo 

kIDS, ako aj nových produktov kolekcie INtERIéR.  

Základnou prednosťou značky rimmoo je rozdelenie 
jednotlivých produktov do kolekcií, 

takže už nemusíte listovať medzi vý-
robkami a zdĺhavo hľadať váš vysníva-
ný sedací vak. Prehľadnosť a detailný 
popis jednotlivých výrobkov s uvede-
ním základných rozmerov vám výraz-
ne uľahčuje a zjednodušuje váš výber. 

Takéto jednoduché členenie teraz  
čaká na kolekciu pre našich najmen-
ších. Značka rimmoo avizuje krásne 
farby, kvalitné materiály (dôležité 
pre jednoduché čistenie) a v nepo-
slednom rade aj kvalitný produkt, ale 
to už sme pri tejto značke zvyknutí.  

Naše deti sa majú na čo tešiť!

www.rimmoo.sk 



kLUDi amBa: DVojiTý ReFReSh 
POD SPRchOu

Renomovaný výrobca kúpeľňových armatúr – 
nemecká značka kludi – predstavil na veľtrhu 
ISH vo frankfurte nad Mohanom jedinečnú 
sériu batérií pre kúpeľňu kludi Amba, ktorá 
v sebe spája krásu skulpturálnej estetiky s vy-
sokou funkčnosťou a maximálnym komfortom 
pri každodennej očiste. Sprchovanie s Kludi 
Amba predstavuje dvojnásobný zážitok, keď 
jedna sprcha nestačí! Prečo si dopriať len 
hlavovú či ručnú sprchu, keď si minúty pod 
sprchovým dažďom môžete vychutnať ako 
domáce wellness? kludi Amba disponuje 
trojcestným prepínačom, ktorým si jednodu-
cho aktivujete a regulujete až dva rôzne prúdy 
vody naraz. Skombinujte si hlavovú s ručnou, 
hlavovú s bočnou alebo bočnú s ručnou 
sprchou – podľa toho, na čo máte práve chuť! 
Užiť si hustý sprchový dážď z hlavovej sprchy, 
trendovo uchytenej zo stropu, môžete aj 
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samostatne, tak ako aj bočné masážne dýzy či 
ručná sprcha môžu byť aktivované aj jednotli-
vo. Prečo však šetriť, keď napriek dvojnásobné-
mu osvieženiu miniete len toľko vody ako pri 
klasickej sprche? Batérie kludi Amba sú v po-
domietkovom prevedení, takže šetria miesto 
a na obdiv vystavujú len ovládacie prvky, zatiaľ 
čo všetko ostatné je ukryté v múre. Výsled-
kom sú dokonale čisté línie, ktoré vás ničím 
navyše nerušia pri relaxácii pod sprchou. Ich 
veľkou prednosťou je možnosť individuálneho 
osadenia vo výške, ktorá vám pri sprchovaní 
najviac vyhovuje. Pri sprchovaní si môžete 
vopred nastaviť ideálnu teplotu (výrobcom 
prednastavená na 38 °C) bez rizika obarenia 
a zbytočného míňania vody pri regulovaní 
optimálnej teploty. Zhotovené v príslovečnej 
Made in Germany kvalite boli kludi Amba 
stvorené, aby vám pod sprchou verne po celé 
roky poskytovali komfort hodný kráľov. 

www.kludi.sk 

PeRTe účiNNejšie 

Teraz môžete prať v studenej vode rovnako 
účinne ako v teplej. Práčky Samsung s tech- 
nológiou Eco Bubble™ vám to umožnia. 
šetria energiu a predstavujú revolúciu v praní. 
Prevratná technológia Eco Bubble™, ktorú 
nájdete vo všetkých tohtoročných práčkach 
Samsung, vstrekuje do pracieho prostriedku 
vzduch a vodu, čím ešte pred spustením pra-
cieho cyklu vytvára hustú penu. Vznikajú tak 
bublinky, ktoré prenikajú do bielizne rýchlejšie 
než koncentrovaný prací prostriedok. Bielizeň 
tak môžete prať v studenej vode rovnako 
účinne ako pri použití teplej vody. Zároveň 
šetríte elektrickú energiu, pretože prať môžete 
už pri 15 °C.

www.samsung.sk

oDViažTe Sa PRi žehLeNí

Doslova a do písmena. Bezdrôtová naparo-
vacia žehlička tefal  Freemove FV9910E0 
prináša okrem vysokého výkonu a dokonalých 
výsledkov aj maximálnu slobodu pohybu pri 
žehlení. Už žiadne starosti s príliš krátkou ale-
bo pretočenou šnúrou. Rýchle dobíjanie za 
pár sekúnd na základni bez zbytočne ťaž-
kej batérie. S najkĺzavejšou žehliacou 
doskou  na trhu Ultragliss Diffusion 
a niekoľkými patentmi vo výbave 
máte v rukách vlastne revolúciu 
v oblasti žehlenia!  Dvojitý anti- 
drip systém proti odkvapkávaniu + 
voliteľná variabilná para až 35g/min. 
a ergonomická, rýchlo nabíjacia základňa 
sú patentované funkcie tefal Freemove 
FV9910E0. Odviažte sa s nami! 
MOC Tefal freemove fV9910E0: 109,90 €.

www.tefal.sk
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Z farieb  už niekoľko rokov v rebríčku 
obľúbenosti vedie biela, spravidla 
vo vysokom lesku.  Pocitovo teplej-

šou alternatívou sú odtiene od  krémovej 
po bielu kávu, prípadne pre odvážnejších 
jemné pastelové farby. Komu sa zdá bie-
la kuchyňa príliš chladná alebo sterilná, 
môže ju smelo kombinovať s drevom. 
Veľmi aktuálny je dub v prírodnej úprave 
alebo morený na všetky odtiene hnedej.  
Hitom je aj bielený dub alebo dub nastrie-
kaný na farbu s viditeľnou štruktúrou dre-
va. Celkovo drevo je v kuchyniach vítané. 
Momentálne najvychytenejšie sú dreviny  
s výraznou štruktúrou a priznanými hrča-
mi a vadami. 

čo sa týka tvarov, stále vládnu jednoduché, 
čisté línie, hladké dvierka a bez úchytiek. 
Otváranie na tipon pri častom používa-

ní nie je najvýhodnejšie, lepším riešením 
je otváranie za hranu dvierok alebo za 
úchytku ukrytú v hrane. V tomto prípa-
de  je potrebná medzera medzi dvierkami, 
ktorá vytvára výraznejšie vodorovné línie.  
V kvalitnejších kuchyniach sa presadzuje 
inteligentné a pohodlné otváranie pros-
tredníctvom servomotora. Ak sa vám zda-

KUCHyňA, TAK AKO KTORá-
KOľVEK INá ČASť INTERIéRU, 
TIEž PODLIEHA MóDE. AK SI 
PRáVE VyBERáTE NOVú ALE-
BO SA LEN CHySTáTE TROCHU 
OžIVIť Tú STARú, URČITE SA 
VáM OPLATí VEDIEť, AKé Sú 
AKTUáLNE TRENDy. POďTE SA 
S NAMI POZRIEť, AKé NOVIN-
Ky UKáZALI EURóPSKI DIZAJ-
NéRI NA  POSLEDNEJ VÝSTAVE 
EUROCUCINA V MILáNE.

kuchyne 
   z Milána   

Po Prísne hranatej 
ére sa oPäť dostáva-

jú k slovu obliny. v men-
ších kuchyniach sa uPlat-
nia na ukončení linky, vo 
väčších Priestoroch vynik-
ne zaoblený celý ostrov.

BÝVANIE KuCHyňA
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jú úchytky predsa len praktickejšie, zvoľte 
výraznejšie, dlhšie, vo vodorovnej línii.  

Po prísne hranatej ére sa opäť dostáva-
jú k slovu obliny. V menších kuchyniach 
sa uplatnia na ukončení linky, vo väčších 
priestoroch vynikne zaoblený celý ostrov. 
Vo väčšej miere ako v predchádzajúcich ro-
koch sa objavujú aj kuchyne s rustikálnym 
alebo vidieckym nádychom.  Tu  sú v kur-
ze jednoduché rámové dvierka, oblúkové 
výfrezy patria minulosti. 

Pri horných skrinkách módu nízkych vý-
klopných skriniek opäť nahrádzajú prak-
tickejšie vyššie skrinky s otváravými dvier-
kami. Presklené skrinky takmer úplne 
vymizli a objavujú sa len v rustikálnejších 
verziách, rovnaká situácia je s otvorenými 
poličkovými skrinkami.  

V dnešnej dobe ako zástena najčastejšie 
slúži farebné sklo, pre kreatívnych je ur-
čené grafosklo potlačené motívom podľa 
vlastnej fantázie. Alternatívou je zástena 
vo farbe pracovnej dosky, prípadne obklad 
z veľkoformátových dlaždíc, ukladaných 
bez špár. Osvetlenie pracovnej plochy sa 
dnes najčastejšie rieši ledkovými pásmi, 
zafrézovanými do dna skriniek. Na pra-
covné plochy sa  v čoraz väčšej miere vy-
užívajú nové tvarovateľné materiály ako  
napríklad  HI-MACS. Ich veľkou výhodou 
je široká farebná škála, opracovanie bez 
viditeľných spojov do akéhokoľvek tvaru a 

možnosť integrovať do dosky drez v rov-
nakom materiáli, treba však pochopiteľne 
v porovnaní so štandardnými doskami po-
čítať s vyššou cenou. 

O čo jednoduchšie vyzerajú moderné ku-
chyne zvonka, o to rôznorodejšiu výbavu 
nájdete vo vnútri skriniek. Všemožné vý-
suvné a výklopné kovania umožnia využiť 
každý centimeter kubický,  deliace prvky 
rôznych rozmerov zas pomôžu udržať 
poriadok a vyhradiť každej veci presné  
miesto. Zásuvky a pánty s tlmením dorazu 
sa pomaly, ale isto stávajú štandardom. 

Súčasné trendy a nové možnosti ponúkajú 
vybrať si kuchyňu, ktorá bude spĺňať všet-
ky vaše požiadavky a bude srdcom vašej 
domácnosti. Preto by mala byť zariadená 
tak, aby ste sa v nej naozaj cítili príjemne. 
Nechajte sa inšpirovať!

Ing. Slavomíra Harcegová

Foto: Castill
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KUCHyňA SNOV JE SLOVNé SPOJENIE, KTORé Už OD DETSTVA 
REZONUJE V HLAVE NEJEDNEJ BUDúCEJ GAZDINKy. S POSTU-
POM ČASU A PRIBúDANíM ROKOV SA PREDSTAVy O DOKO-
NALOM PRIESTORE NA PRíPRAVU POKRMOV MENIA. fAKTOM 
VšAK OSTáVA, žE KAžDá SúČASNá MODERNá KUCHyňA By 
MALA Byť AKÝMSI MIXOM fUNKČNÝCH, ESTETICKÝCH  
A ERGONOMICKÝCH POžIADAVIEK.

kUchyňa SNOV

Ako si vytvoriť takúto kuchyňu?  
V prvom rade je dôležité si uzrej-
miť požiadavky, kladené na svoju 

kuchyňu. Ďalším dôležitým krokom je 
zvolenie vhodnej dispozície podľa veľkos-
ti a tvaru miestnosti.  Kuchynskú zostavu 
si môžete vybrať buď jednostrannú, dvoj-
strannú (s ostrovčekom), lomenú do tvaru 
L, alebo do tvaru u. Ak si neviete rady, aká 
zostava by bola pre daný priestor vhodná, 
obráťte sa na odborníkov, či už v interié-
rovom, alebo kuchynskom štúdiu, ktorí 

01

02

BÝVANIE KuCHyňA
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vypracujú komplexný návrh dispozície  
s priestorovými vizualizáciami a cenovou 
kalkuláciou.
                         
PRAcOVNé ZóNY 
Tieto zóny nám uľahčujú a spríjemňujú 
činnosti, vykonávané v kuchyni. Šetria čas 
a v nepodslednom rade zdravie, preto sú 
vhodne naplánované pracovné zóny zákla-
dom plnohodnotnej práce v kuchyni.

1. ZáSOBy – do tejto zóny umiestňujeme 
chladničku, mrazničku alebo skriňu na po-
traviny,
2. uKLADANIe – v tejto zóne sa usklad-
ňujú riady, príbory atď.,
3. uMýVANIe – sem patrí kuchynský 
drez, batéria, umývačka riadu a pod.,
4. PRíPRAVA – predstavuje hlavnú časť 
kuchyne a mala by byť čo najväčšia. Na-
chádzajú sa tu koreniny, pomocné riady, 
drobné kuchynské spotrebiče,
5. VAReNIe/PečeNIe – v tejto zóne náj-

deme spotrebiče ako sporák, digestor, var-
nú dosku alebo rúru.
                                     
eRGoNómia 
S pracovnými zónami úzko súvisí ergo-
nómia. Na to, aby sme si prácu uľahčili, 
je potrebné správne navrhnúť či už výšku 
pracovnej linky, alebo výšku vrchných skri-
niek tak, aby sme sa vyhli prípadným kolí-
ziám. usporiadanie zariaďovacích prvkov  
v dispozičnom riešení kuchyne by sa malo 
odvíjať od troch základných elementov 
v kuchyni, ktoré by mali tvoriť takzvaný 
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04

06

05
01  Kuchynský blok so vstavanými 

 spotrebičmi môže vytvárať deliacu   

 priečku medzi kuchyňou a jedá- 

 lenským kútom

02 Dvojitý drez je funkčný a praktický   

 pomocník, zabezpečujúci dokonalý   

 chod umývania

03 Kuchynská zostava je zaujímavo  

 ukončená skrinkou z pieskovaného   

 skla

04 Kuchynský drez v granitovom preve-  

 dení je aktuálnym trendom

05 Kuchynské ostrovčeky  vám šetria    

 nabehané kilometre v kuchyni

06 Výsuvné systémy a ich logické,   

 prehľadné usporiadanie uľahčuje 

 a šetrí čas strávený v kuchyni
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pracovný trojuholník: DReZ – SPORáK – 
CHLADNIčKA. Hlavnou pointou takého-
to usporiadania je šetrenie času a „nabeha-
ných kilometrov" počas prípravy jedla.

SPoTReBiče ako šPeRk 
kuchYNE
Dôležitým aspektom doplnenia vašej ku-
chyne snov je zaiste vhodný výber kuchyn-
ských spotrebičov. V móde sú vstavané 
spotrebiče, ktoré zabezpečujú dokonalé 
splynutie s kuchynskou zostavou a ktoré 
ponúkajú vizuálny dojem jednotnosti. Ich 
hlavnou črtou je šetrenie priestoru. Akým-

si šperkom kuchyne sa môžu stať spotrebi-
če nezabudované, napríklad retro hrianko-
vače alebo kuchynské roboty, ktoré dodajú 
vašej kuchyni šmrnc a vdýchnu jej kúzlo 
doby minulej.

DoPLNky kUchyNSkej ZoSTaVy
Medzi doplnkové predmety, ktoré chrak-
terizujú kuchyňu a sú nepostrádateľnými 
pomocníkmi, patria vodovodné batérie, 
drezy, osvetlenie, obklad zásteny a pod.
Vhodnou kombináciou a výberom materi-
álov sa dá podčiarknuť vysnívaný charak-
ter kuchyne. Drezy vyberajte podľa výhod 

07 Aj takéto retro spotrebiče sa spolupodieľa-   

 jú na celkovom charaktere vašej kuchyne 

 snov

08  Vstavané spotrebiče vytvárajúce harmonic- 

 ký celok s kuchynskou zostavou

09 Výber vhodných svietidiel dodá vašej  

 kuchyni šmrnc

10 Dômyselné umiestnenie pracovnej zóny 

 v kuchyni pre uskladnenie zásob

07

08

09 10

BÝVANIE KuCHyňA
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a nevýhod,  ktoré výrobcovia udávajú. Do 
popredia sa dostávajú granitové drezy, 
ktoré sú v súčasnosti veľmi obľúbené aj 
vďaka ľahkej údržbe či vysokej životnosti. 
Vodovodné batérie sú v ponuke od mo-
sadzných, niklových, chrómových až po 
granitové vodovodné batérie, ktoré spolu 
s drezom vytvárajú dokonalý jednotný ce-
lok.

Osvetlenie je dôležitou súčasťou kuchyne. 
Malo by byť zabezpečené nad pracovnou 
doskou, či už v podobe bodového osvetle-
nia, alebo diód, a taktiež nad jedálenským 

stolom, ak je súčasťou kuchyne. Nebojte sa 
experimentovať s tvarmi svietidiel. Vhod-
ne zvolené svietidlá dodajú akcent vašej 
kuchyni snov.

Hlavnou funkciou obkladu kuchynskej zá-
steny je ochrana steny pred znečistením. 
Keramické obklady, ktoré sa ľahko znečis-
tia, nahrádzajú bezšpárové obklady ako na-
príklad Lacobel, čo je ploché plavené sklo  
s lakovanou povrchovou úpravou. Výho-
dou je jeho široká ponuka farieb a vzorov. 
Niekedy sa môže ako obklad použiť tiež 
drevo v podobe drevotrieskovej laminova-

nej dosky, a vôbec neprekáža, ak ho použi-
jete na celej stene.

FARBY, VZORY, MAtERIálY
Pri kombinovaní vzorov, farieb a materiá-
lov treba postupovať s citom.

Inšpirácie jednotlivých kombinácií sa dajú 
načerpať napríklad návštevou kuchyn-
ských štúdií, ktorých výhodou je, že po-
núkajú k dispozícii vzorkovníky, takže si 
jednotlivé materiály môžete či už vizuálne 
pozrieť, alebo hapticky odskúšať.

V móde sú stále skrinky s vysokým leskom, 
farby v svetlých tónoch ako biela či smota-
nová, ale taktiež drevo alebo kameň.

Ak však chcete svoju kuchyňu oživiť, ne-
bojte sa navrhnúť skrinky v rôznych far-
bách.

Opatrne so vzormi! Niekedy je menej viac. 
Ak sa rozhodnete pre vzory napríklad na 
tapete, snažte sa farbu kuchynskej linky 
citlivo navrhnúť do jednej farby. Kombi-
nácia vzorov, farieb a rôznych materiálov 
v jednej kuchyni spôsobuje vizuálny chaos  
a nevkusnosť.
                      
Ing.arch. Kamila Jarkovská, 

www.interierovydizajn.com

Foto: archív firiem a redakcie
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11 Kuchynská zástena vytvorená z obkladu  

 drevotrieskovej laminovanej dosky, použitá  

 na celej stene

12 Kuchyňa v bielom prevedení, doplnená  

 šedými omietkami  s drobnými farebnými  

 detailami, pôsobí vkusne a  nevtieravo

13  Príklad kuchynskej zostavy s farebným  

 akcentom



V kuchYNI 
ZAVážIA DETAILy A PRAKTICKé fINESy

NEMECKá ZNAČKA KLUDI 
SA VENUJE Už DLHé ROKy 
VÝROBE KUCHyNSKÝCH 
BATéRIí. TO JEJ UMOžNILO 
NAZBIERAť SKúSENOSTI 
A ZíSKAť PRAKTICKé ODPO-
VEDE NA OTáZKy: ČO V KU-
CHyNI PRI OČISTE ZAVážI? 
AKé fUNKCIE DREZOVÝCH 
BATéRII Sú PRI KULINáRČE-
Ní SKUTOČNE POTREBNé? 
ČO SA PRI UMÝVANí RIADU 
UKážE AKO šIKOVNá „Vy-
CHyTáVKA“? AKá BATéRIA 
JE HODNá MICHELINOVSKé-
HO MAJSTRA? KUCHyNSKé 
BATéRIE KLUDI SI S NEČIS-
TOTOU A PLNENíM NáDOB 
PORADIA, AJ KEď IDE V KU-
CHyNI NAOZAJ DO TUHéHO. 
VyROBENé V POVESTNEJ 
MADE IN GERMANy KVALITE 
A OČARUJúCE NA POHľAD 
VáM SPOľAHLIVO POSLúžIA 
DLHé ROKy. V KUCHyNI SI 
KLUDI JEDNODUCHO ZAMI-
LUJETE!

32

 kludi l-INE
Pre batériu Kludi L-INE nie je nič ďaleko: výtok 

batérie je otočný o 220 stupňov, vysúvacia spr-

cha predĺži v prípade potreby rameno o 7 cm. 

Ak ani to nestačí, sprchu môžete vytiahnuť a váš 

akčný rádius bude až pozoruhodných 76 cm! 

 kludi e-Go senzor
Hybridná Kludi E-GO dokáže pracovať manuál-

ne aj bezdotykovo. Stačí sa k nej priblížiť rukou 

alebo hrncom – a voda tečie v prednastavenom 

objeme! Bez omeškania, predbiehania, bez zby-

točne minutej vody. V elektronickom móde má 

prietok úsporných 5 litrov.

Multiprípojka 
S praktickým nápadom vybaviť batériu 

multiprípojkou prišla Kludi na trh ako prvá. 

Umožňuje priamo z batérie čerpať studenú 

vodu pre práčku či pre umývačku riadu, čím sa 

zjednoduší obeh vody v kuchyni a výrazne sa  

zníži riziko vytopenia. 

 Bajonet pod okno
Ak v malej kuchyni potrebujete využiť aj 

obyčajne „hluchý“ priestor, oceníte batériu 

s bajonetovým uchytením pre podokennú 

montáž: pri zatvorenom okne stojí a verne 

slúži, ak potrebujete okno otvoriť, stačí 

batériu povytiahnuť a uložiť poležiačky. 

Vtedy vám stačí priestor medzi linkou  

a dolnou hranou okna len 3 cm, pri batérii  

s multiprípojkou cca 3,5 cm. 

BÝVANIE KuCHyňA



V kuchYNI 
ZAVážIA DETAILy A PRAKTICKé fINESy
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 kludi Adlon
Krásou secesie si vás získa batéria Kludi Adlon. 

Klasické krížové rukoväte, porcelánové intarzie 

a výtok so 6-hranným fazetovým výbrusom 

svedčia o zručnosti remeselníkov par excellen-

ce. Noblesa a krása z prelomu storočí sa snúbia 

s modernou technikou.

  kludi Trendo s vyťahova-
cou sprchou na riad
Kludi Trendo dokáže špinavý riad i zeleninu 

umyť nielen klasickým prúdom vody, ale 

aj nežne osprchovať mäkkým sprchovým 

dažďom. Dá sa otočiť o 110 stupňov 

a sprchu na riad môžete z tela batérie povy-

tiahnuť až o 70 cm. Výborne poslúži na 

kuchynských ostrovčekoch aj nad dvojitým 

drezom. 

Široký sortiment kuchynských batérií 
nájdete na www.kludi.sk. 

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi
Foto: Kludi



Špičkové varné centrá do domácnosti, 
ktoré ponúkajú nadštandardnú kvali-
tu spojenú s veľkou variabilitou – to 

sú produkty renomovanej značky Steel, 
ktorá v tejto oblasti predstavuje tradíciu a 
ten najväčší komfort pri poskytnutí toho 
pravého, čo pre vaše gurmánske chúť-
ky potrebujete. Sporáky z rady ASCOT,  
geNeSI alebo SINTeSI ponúkajú množ-
stvo žiadaných prvkov vo varnej zóne, ako 
aj rúry v týchto varných centrách, ktoré sú 
vybavené elektronikou a príslušenstvom, 
ktoré vás svojou bohatou výbavou určite prí-
jemne prekvapia. Obzvlášť, keď tieto rúry 
integrované v sporákoch ponúkajú systém 
kombinovaných parných rúr, o ktoré je 
celosvetovo stále väčší záujem. Pokiaľ ide  
o výnimočnú technológiu, tak nie je na 
úkor objemu rúry alebo jej elektrických 
funkcií. Samozrejmou súčasťou týchto 
varných centier sú aj digestory a americké 
chladničky, ktoré spoločnosť dodáva v uce-
lenej rade v rovnakom farebnom prevede-
ní a dizajnovom spracovaní. Varné centrá 
Steel ponúkajú rôzne prvky varnej plochy 
(plynové horáky, steak gril, fritézu, lávový 
gril, tepanovú panvicu, sklokeramickú či 
indukčnú varnú dosku). Tieto produkty 
sú vyrábané výhradne z ušľachtilej ocele  
s označením AISI 304.
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SPáJANIE OByTNÝCH PRIESTO-
ROV V DOMáCNOSTI DO VEľ-
KÝCH PRIESTOROVÝCH ČASTí 
ByTU PRINášAJú OKREM 
INéHO AJ POTREBU  ZARIADIť 
DOMáCNOSť MODERNÝMI 
A VÝKONNÝMI  TECHNOLóGI-
AMI, KTORé V JEDNOM BLOKU 
PONúKAJú MNOžSTVO VARI-
ABILNÝCH PRVKOV. 

DOMácE 
varné centrum

kOMBINOVANé PARNé RúRY
či už ide o rúry vstavané do nábytkových 
skriniek kuchyne, alebo sú ako súčasť 
voľne stojacich sporákov, tak svojou výni-
močnosťou oslovujú tých najnáročnejších 
gurmánov. Spoločnosť Steel srl vyvinula 
parnú rúru, ktorá je kombinovaná s plno-
hodnotnou elektrickou rúrou, a teda k tej- 
to parnej rúre už nie je potrebná ďalšia sa-
mostatná elektrická rúra, čo významne zni-
žuje cenovú náročnosť vybavenia kuchyne.

Súčasne hovoríme o plnohodnotných rú-
rach čo do objemu úžitkového priestoru, 
teda o litráži 70 – 91 L.

Kombinované parné rúry sú dostupné ako 
vstavané – zabudovateľné alebo integrova-
né vo voľne stojacich sporákoch. Varenie a 
pečenie pomocou vygenerovanej pary zo 
zásobníka vody dáva pripravovanému po-
krmu úplne inú dimenziu ľahkosti a nadý-
chanosti, a to, či už ide o zeleninu, mäso, 
alebo chutný koláč. Tradícia zdravej ázij-
skej kuchyne je známa celé stáročia a práve 
para v tejto jedinečnej tradícii zohráva vý-
znamnú úlohu. Pri použití pary je varenie 
(pečenie) rýchlejšie, efektívnejšie, teda aj 
lacnejšie a hlavne zdravšie, keďže pri po-
užití pary tepelne pripravovaný pokrm 
stratí len 10 % pôvodných hodnôt, pokiaľ 
ide o obsah vitamínov a minerálov. Viac 
o produktoch značky Steel sa dozviete aj 
na stránke www.sporaky-chladnicky.eu.

Reko z materiálov značky Steel

Foto: Steel
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www.digestory.eu

Tichý luxus...
...riešenie pre náročných!



zákazníci, ktorým nie je jedno, akú značku 
vo svojej kuchyni použijú. Tieto odsávače 
pár sa radia do triedy luxusných výrobkov 
špičkovej kvality s precíznym materiálo-
vým spracovaním, dizajnom, ale hlavne 
svojimi parametrami výkonu a hlučnosti. 

Značka Maxfire patrí medzi popredných 
svetových výrobcov a dodávateľov diges-
torov, ktoré majú veľmi tichý chod a záro-
veň vysokú účinnosť už od prvého stupňa 
výkonu odsávania. Taktiež majú dlhú ži-
votnosť a mimoriadne kvalitné remeselné 
spracovanie, kde pomer kvalita – cena po-
skytuje záruku spokojnosti.

V tele digestorov sú použité turbínové 
motory gPZ s výkonom 600 a 900m3/hod. 
Pri týchto typoch motorov sa hluč-
nosť motora gPZ napríklad pri výkone  
900m3/hod. pohybuje v rozpätí od  
30 dBA = I. stupeň,  do 55 dBA = IV. stupeň, 
čo sú takmer bezkonkurenčné parametre. 
Pri týchto parametroch hlučnosti už na I., 
respektíve na II. stupni výkonu je zabezpe-
čený dostatočný výkon odsávania potreb-
ný na to, aby digestory spĺňali aj tie naj-
náročnejšie požiadavky na odsávanie pár  
a pachov z kuchynských priestorov. 

Veľmi zaujímavými a obľúbenými sú aj 
odsávače s použitím externej odsávacej 
motorovej jednotky (stropné štrbinové di-
gestory, resp. výsuvné odsávače z pracov-
nej dosky). externá odsávacia motorová 
jednotka nie je umiestnená v kuchynskom 
priestore a výkony takýchto externých tur-
bínových motorov sa pohybujú od 1 000  
až do 1 500 m3/hod. sacieho výkonu. 

Technológia digestorov napríklad so štrbi-
novým systémom odsávania nie je tvorená 
v sacej zóne s klasickou mriežkou tukové-
ho filtra (ako je to zvyčajne pri „klasických“ 
modeloch digestorov), ale kuchynské vý-
pary sú nasávané medzi panelmi, ktoré 
tvoria elegantnú a veľmi účinnú nasávaciu 
plochu s využitím zrýchleného prúdenia 
vzduchu cez tieto štrbiny. Táto plocha je 
vďaka tejto technológii hladká, avšak pa-
nely je možné vyklápať, či už pre reguláciu 
výkonu odsávania, alebo preto, aby bolo 
možné vykonávať bežnú údržbu tukových 
filtrov, ktoré sú umiestnené pod týmito pa-
nelmi. Veľmi dôležitým špecifikom, a to sa 
týka všetkých typov a značiek digestorov, 
je samotné dopojenie „vzduchovodu“ pre 
odsávanie „odpadového“ vzduchu do ex-
teriéru, kde je vhodné to riešiť ako súčasť 
dodávky kuchynského digestora. Naším 
odporúčaním je jednoznačne obrátiť sa na 
dodávateľa digestorov, ktorý disponuje aj 
informáciami, poradenstvom, v ideálnom 
prípade aj možnosťou tieto potrubné sys-
témy dodať. Digestor vo filtračnom režime 
v interiéri (recirkulačná prevádzka odsáva-
ča) je síce riešením, ale treba si uvedomiť, 
že to je už len alternatívnou náhradou ale-
bo, ak chcete, východiskom z núdze. 

Viac o produktoch, sortimente a technic-
kých údajoch sa dozviete aj na stránke  
www.digestory.eu.
  
Reko z materiálov značky Maxfire

Foto: Maxfire

NAPRIEK TOMU, žE NIEKTORí ZáKAZNíCI KUCHyNSKÝCH šTúDIí 
PRI VÝBERE SPOTREBIČOV PRE SVOJU NOVú KUCHyňU PRáVE 

VÝBER DIGESTORA PODCEňUJú A VyČLENIA NA TOTO ZARIADE-
NIE MOžNO NAJMENEJ PROSTRIEDKOV, TAK HLAVNE DIGESTOR 

MôžE PRI ZLOM VÝBERE A KúPE LACNéHO A NEKVALITNéHO 
ZARIADENIA UROBIť Z VAšEJ NOVEJ KUCHyNE HOTOVé PEKLO. 
NIELEN POKIAľ IDE O TECHNICKé A MATERIáLOVé SPRACOVA-
NIE, ALE POČúVAť PRI VARENí „REVúCI“ STROJ, KTORÝ TAKMER 

NIČ NEODSáVA, MôžE Byť HOTOVÝM NEšťASTíM.

Nové trendy vo výstavbe domov 
a bytov vyžadujú neustály vývoj 
odsávačov pár pre kvalitné od-

vetranie domácností. Veľké otvorené ku-
chynské priestory sa stávajú prirodzenou 
súčasťou životného štýlu a vyžadujú kva-
litné odsávače pár. V súčasnosti sa kuchy-
ne čoraz viac dispozične spájajú do ucele-
ného priestoru spolu s obytnou časťou, 
prípadne sú súčasťou priestranných hál 
a galérií, na miesto, kde rodina spoločne 
trávi veľa času. Kuchyňa sa stáva spolo-
čenským priestorom. Pri zvážení všetkých 
výhod pri obstaraní kvalitného, výkonné-
ho a hlavne tichého digestora môže byť 
miestom, ktoré prevádzkou odsávača pár 
nie je nijako rušené a pri elegantnom di-
zajne a kvalitnom spracovaní môže byť di-
gestor pýchou vašej novej kuchyne.

Štruktúru zákazníkov, ktorí majú záujem 
o nákup digestorov Maxfire, tvoria práve 

účiNNé a Tiché 
odsávanie pár v kuchyni 
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S nami nielen ušetríte... www.fagor.com  

Naša domácnosť dlhodobo funguje 
vďaka spotrebičom Fagor. 

Bára Štěpánová

Indukčné dosky FAGOR 
pre vašu modernú domácnost́

  odložený štart a časovač všetkých varných zón  

  dotykový TFT displej    zvuková signalizácia

  možnost́  varenia v 3 režimoch - total, domino a master

210 mm x 280 mm_SK.indd   1 4.6.2013   8:41:53
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá



 VyLaďTe Si chUTe BeZ Námahy

Každý „michelinovský“ šéfkuchár vám potvrdí, že korunou doko-
nale pripraveného jedla je správne vyladenie chutí soľou a kore-
ninami od výmyslu sveta, najlepšie tými čerstvo zomletými. Preto 
v každej vychýrenej kuchyni nechýba verný pomocník hviezdneho 
kuchára – mlynček na hrubozrnnú soľ a koreniny, ktorý vám ich zo-
melie v tej správnej sekunde tesne pred podávaním do lahodného 
pokrmu. Najlepší je taký, z ktorého vás ani ruky nebolia, ani vám 
mozole nenabehnú, hoci by ste varili pre celú posádku. Elektrický 
mlynček na soľ a korenie lineo PM-15 funguje na štyri 1,5 V ba-
térie a pomocou skrutky si na ňom kedykoľvek ľahko nastavíte, 
ako jemno či hrubo si dochucovadlá želáte zomlieť. lineo PM-15 
tak zvládne „drinu“ za vás – vy si pri stole už len vychutnáte slová 
pochvaly a uznania. Elektrický mlynček na soľ a koreniny lineo 
PM-15 má priehľadný zásobník, takže vždy viete, koľko dochu-
covadla vám ešte na zomletie ostáva. Predáva Orava vo svojom 
e-shope za 9,90 €.

www.orava.eu
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V DNEšNEJ DOBE JE OKREM 
DOBREJ CENy A NíZKEJ SPOTRE-
By DôLEžITá AJ fUNKČNOSť, 
VARIABILITA A DIZAJN ELEKTRO-
SPOTREBIČOV. TIE NáM SLúžIA 
NIELEN AKO POMOCNíCI, ALE 
ČASTO AJ AKO ELEGANTNÝ 
DOPLNOK NášHO DOMOVA. 
TREND ELEKTROSPOTREBIČOV 
SLEDUJú DNES Už TAKMER 
VšETCI VÝROBCOVIA A ROK ČO 
ROK PRINášAJú NOVé TECHNIC-
Ké NOVINKy S ATRAKTíVNEJšíM 
DIZAJNOM. UľAHČITE SI žIVOT A 
NEBOJTE SA VAšEJ KUCHyNI DAť 
NOVÝ VZHľAD, VďAKA KTORé-
MU BUDE VyZERAť MODERNEJ-
šIE A SVIEžEJšIE. 

MODERNí POMOcNícI
 PRácNe RoZmRaZoVaNie chLaDNičky je DoBa ľaDoVá, 

No FRoST je SúčaSNoSť

Čas, kedy sa prácne rozmrazovali kuchynské mrazničky, je preč. Naše mamičky a babičky nám dávali 
dobré rady, ako urýchliť rozmrazovanie, správne vyčistiť chladničku a ukladať potraviny tak, aby sa ľad 
čo najmenej tvoril. A priznajme si, že to bola pre nás, gazdinky, niekedy nadľudská úloha. Ale vývoj ide 
dopredu. Ak chcete nielen ušetriť čas, silu a predovšetkým nervy, v súčasnej dobe sa vám ponúka riešenie. 
A tým je systém No Frost. Je to systém, ktorým vyriešite dve veľmi dôležité a zásadné veci – tou prvou je, 
že systém vám zaistí rýchlejšie zmrazenie nových potravín, a tou druhou je, že zabráni námraze vo vnútri 
mrazničky či na potravinách. A v konečnom dôsledku šetrí nielen vaše financie a prírodu, ale predovšet-
kým vaše nervy a čas. Ak uvažujete o kúpe kombinovanej chladničky či mrazničky, aktuálne má Fagor 
špeciálnu ponuku na vstavanú chladničku FIM-4825. Má No frost systém v mrazničke, nulovú zónu 
Multifresh, je v energetickej triede A +, má antibakteriálnu úpravu stien s biofiltrom, hlučnosť 45 dBA. 
Aktuálna cena po zľave 699,- €. 

www.fagor.sk

 kRuPS PlNOAutOMAtIcké 
ESPRESO BARIStA EA9000

Nové, prvé plnoautomatické espreso Barista 
EA9000 s automatickým čisteným parnej 
trysky si obľúbite hneď po prvom použití. 
Vďaka stlačeniu jedného tlačidla si môžete 
pripraviť kávičku podľa vašej chuti. Napríklad 
stlačením tlačidla „capuccino“ sa napení mlie-
ko priamo vo vašej šálke, čo je oproti iným 
kávovarom jednoduchšie a hlavne hygienic-
kejšie. Kvalitný kónický kovový mlynček s funk-
ciou automatického nastavenia jemnosti kávy 
a jej množstva vám zomelie len toľko kávy, 
koľko je potrebné po zvolení vášho obľúbené-
ho nápoja. Plneautomatické espreso Barista 
EA9000 si obľúbia všetci členovia vašej rodiny, 

priatelia či kolegovia. Dokáže si totiž zapamätať 
až 8 rôznych profilov osôb a pre každý profil až 8 

rôznych nápojov vašej chuti. Príprava vašej obľúbenej šálky kávy už nemusí byť žiadna 
veda a zvládnete ju za pár sekúnd v pohodlí vášho domova.  
Cena: 1 449,90 € 

www.krups.sk



BomBa Na oDšťaVoVaNie 

šťavy z kvalitného ovocia a bio zeleniny z vašej domácej záhrady vás nabijú energiou a napumpujú 
vaše telo vitamínmi na prasknutie. Zvlášť šetrné odšťavovanie s maximom šťavy a minimom odpadu 
vám doma zabezpečia nízkootáčkové hriadeľové odšťavovače, verejnosti známejšie snáď ako šnekové. šťa-
vu z ovocia a zeleniny nezískavajú odstreďovaním, ale lisovaním. fungujú podobne ako mlynček na mäso – tvrdú 
zeleninu aj drobné dužinové ovocie pomelú a vytlačia tak z darov prírody maximum zdraviu prospešného moku. 
Keďže pri ich prevádzke nedochádza k treniu, teplota v odšťavovači je podstatne nižšia, takže nedochádza k zne-
hodnocovaniu vitamínov a enzýmov v šťave. Do procesu odšťavovania nevstupuje v takej miere ako pri 
vysokootáčkových odšťavovačoch vzduch, takže oxidácia nespôsobí v šťave stratu cenného vitamínu 
C. Novinka medzi šnekovými odšťavovačmi Orava OS-150 predstavuje revolučný spôsob domáceho 
odšťavovania a prichádza ako na zavolanie pre všetkých, ktorí to s každodennou konzumáciou štiav 
nabitých zdravím myslia vážne. Má príkon len 150 w, disponuje praktickým dvojfázovým sitkom s roz-
dielne veľkými otvormi a reverzným chodom motora, vďaka čomu nemusíte ani počas dlhého odšťavo-
vania zariadenie rozoberať a čistiť, aby ste odšťavili aj veľkú nádielku letnej a jesennej úrody. Jednoducho 
sa obsluhuje a ľahko čistí. Jablká, ríbezle, slivky, cviklu, fazuľové struky, brokolicu, egreše alebo čokoľvek 
z vašej záhrady či bio obchodu stačí vložiť do OS-150 a potom sa už len tešiť z toho, ako sa šťava 
zbiera v litrovom zásobníku – čerstvá a chutná na osvieženie pre zdravie. Dužina pri odšťavovaní 
sa ukladá do osobitného litrového zásobníka. Stačí ju odtiaľ vybrať a použiť na prípravu gastro 
pochúťok – výborné sú z nej krémové polievky, omáčky, karbonátky, placky aj sladké múčniky. Vysušená 
dužina z ovocia sa zas skvelo hodí na prípravu 
domácich sušených čajov. šnekový odšťavovač 
Orava OS-150 bude váš za 159 eur cez 
e-shop .

www.orava.eu
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 NoVá RaDa iNoVaTíVNych SPoTReBičoV ZNačky moRa

Značka MORA teraz prichádza s inovatívnou radou kvalitných českých výrobkov za 
prijateľné ceny, a stáva sa tak modernejšou a atraktívnejšou značkou aj pre generá-
ciu mladých ľudí. MORA ponúka kompletný sortiment kuchynských spotrebičov od 
vstavaných rúr, sklokeramických platní, cez chladničky, mikrovlnné rúry, umývačky 
riadu až po odsávače pár a sporáky. Nová rada spotrebičov dostala jednotný, osobitý 
dizajn. Na prvý pohľad zákazníka očaria rovné a čisté línie spotrebičov s dominantnou 
3D rukoväťou, ktorá perfektne ladí s komfortnými ovládacími prvkami. Novinkou 
u vstavaných rúr MORA sú nové bezpečné závesy dvierok SOFt closing. Tieto špe-
ciálne závesy zaručujú bez vašej asistencie veľmi tiché a šetrné zatváranie dvierok rúry 
s tlmeným dovieraním. Dvierka sa sami zatvoria a správne utesnia rúru. Objavte svet 
MORA – svet unikátnej spoľahlivosti, kvality a komfortu. 

www.mora.sk

kRáSNe číRa, SVieža chUť VoDy  

Potrebujete po príchode domov z treskúcej zimy rýchlo zahriať horúcim čajom celú 
rodinu? Alebo si chcete len tak v samote vychutnať dúšok kávy? Rýchlovarná kanvi-

ca Orava Vk-3614 zovrie vodu pre všetky vaše priania bleskurýchlo a maximálne 
bezpečne! Dno má z ušľachtilej nerezovej ocele a jej varná nádoba je zo skla. To ju 

predurčuje na to, aby všetka v nej prevarená voda bola maximálne hygienická aj po 
mnohých cykloch varenia. Krásne čírou, sviežou vodou bez akýchkoľvek zápachov 

si potom môžete zaliať voňavé čaje či lyžičku aromatickej kávy. Na jedno prevarenie 
sa do nej zmestí až 1,7 litra vody, má príkon 2 000 w a po splnení úlohy sa vypína 

automaticky. Zatiaľ čo ona bude kraľovať vašej kuchynskej linke, vy si môžete odpo-
činúť vo vašom domácom kráľovstve. Rýchlovarná kanvica Orava Vk-3614 bude 

vaša za 32 eur cez e-shop.
 

www.orava.eu

Reko
Foto: archív firiem          
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je to materiál súčasnosti aj budúc-
nosti, ktorý svojimi vlastnosťami 
zabezpečuje neobmedzené možnosti 

použitia v kuchyni, kúpeľni alebo v iných 
bytových či nebytových priestoroch. Pre 
jeho nenahraditeľné vlastnosti ho radi vy-
hľadávajú bytoví architekti s cieľom tvoriť 
nevšedné prostredie s bohatou fantáziou  
a variabilitou

 PeSTRá fAReBNá ŠKáLA – v ponuke 
je 84 farebných odtieňov, základné jedno-
farebné, pieskové jemné štruktúry a štruk-
túry s väčšími kamienkami. Niekoľko od-
tieňov umožňuje priepustnosť svetla, čím 
sa správnym podsvietením dajú vytvoriť 
zaujímavé svetelné efekty.

 NeVIDITeľNOSť SPOjOV – dielce sú 
vyrábané vždy z niekoľkých kusov, ktoré 
sa vzájomne lepia. Vďaka farebnej stálos-
ti, rovnakej štruktúre po celej hrúbke a tiež 
spojom prevádzaným vo vysokej kvalite sú 
tieto spoje nehmatateľné a takmer nevidi-
teľné, kde sa neusadzuje špina ani bakté-
rie. 

 TVAROVá VOľNOSť A SLOBODA – 
vďaka ohýbateľnosti corianu, pôsobením 
vysokej teploty, je ho možné tvarovať, 
a tak vytvárať rôzne tvarované prvky, kto-
ré sa prispôsobia predstavám zákazníka 
a návrhára.

 ROZMeRy BeZ HRANíC – keďže je 
možné materiál spájať do jedného celku 
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s takmer neviditeľným spojom, vytvárajú 
sa dosky akýchkoľvek rozmerov a nie je 
potrebné brať ohľad na rozmer základnej 
východiskovej dosky.

 ľAHKá ÚDRŽBA – ako žiadny iný 
materiál, ani DuPont™ Corian® nie je sa-
močistiaci, ale na jeho udržanie stačí mi-
nimálna námaha, aby sa zachoval jeho 
pôvodný vzhľad. jeho neporéznosť zaručí, 
že žiadna iná látka nevnikne do hĺbky ma-
teriálu.

 OPRAVITeľNOSť – povrch corianu 
je obnoviteľný, čo znamená, že sa s istým 
časovým odstupom dokáže povrch obno-
viť a navrátiť do pôvodného stavu jedno-
duchým preleštením skúseným pracovní-
kom. Iné mechanické poškodenia je možné 
vďaka farebnej stálosti vyspraviť a opraviť 
vo väčšine prípadov na mieste, bez nut-
nosti kompletnej výmeny materiálu.

 TRVáCNOSť – svetlostálosť corianu 
 a obnoviteľnosť jeho povrchu odborným 
preleštením aj po niekoľkých rokoch vy-
noví dosku do nového stavu. Na materiál 
corian sa poskytuje 10-ročná záruka, ak 

VÝSLEDKOM DLHODOBÝCH 
VÝSKUMOV SPOLOČNOSTI  
DU PONT™, KTORá PATRí  
MEDZI NAJSILNEJšíCH SVETO-
VÝCH LíDROV CHEMICKéHO  
PRIEMySLU, JE MATERíáL  
DUPONT™ CORIAN®, KTORÝ 
JE VyRáBANÝ Z PRíRODNÝCH 
MATERIáLOV A SPOJIVA NA 
BáZE AKRyLáTOV.

NADČASOVÝ 
a NeNahRaDiTeľNý maTeRiáL
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bola výroba a montáž prevedená autori-
zovaným spracovateľom v sieti QuALITy 
NeTWORK spoločnosti DuPontTM. 

PoUžiTie V kUchyNi 
Hygienické, odolné a funkčné charakte-
ristiky corianu ho robia ideálnym pri vy-
tváraní vhodného prostredia na prípravu 
chutných jedál. A to hlavne aj pre jeho 
neporéznosť, netoxickosť, opraviteľnosť 
a vynikajúcu možnosť kombinovať ho 
s inými materiálmi. Pri realizácii dosiek 
v kuchyni je možné prepracovať všetky 
vzniknuté detaily do poslednej bodky, kto-
ré v konečnom dôsledku vytvárajú celkový 
efekt kuchyne. Od rôzneho tvaru a hrúbky 

pracovnej dosky, rôzneho riešenia  a zaob-
lenia prednej hrany, odkvapkávacích plôch 
drezov, zapracovaných nerezových odkla-
dacích plôch až po tesniacu lištu, ktorá 
môže byť vytiahnutá až k horným skrin-
kám kuchyne. Riešenie odtoku vody pri 
dreze je jemné a zároveň účelné. Zainteg-
rovaním drezov z rovnakého materiálu do 
pracovných dosiek sa vytvára jedna kom-
paktná pracovná plocha, ktorá v dnešných 
moderných kuchyniach spĺňa vysoké náro-
ky každého zákazníka. Odkladacie plochy  
pre horúce hrnce sú zapracované do coria-
novej dosky z nerezových tyčiek,  ktoré je 
možné pre jednoduchšie čistenie kedykoľ-
vek vybrať.

PoUžiTie V kúPeLNi
jeho správna kombinácia s keramickým 
obkladom, kovom, drevom alebo sklom 
a zrkadlom vytvára útulné a praktic-
ké miesto v kúpelni, ktorá je súčasťou 
každodenného života. Keďže DuPont™  
Corian® je vhodný aj do vlhkého prostre-
dia, jeho použitie sa rozširuje od jedno-
duchých umývadlových dosiek, cez dosky 
s integrovaným corianovým umývadlom 
rovnakej farby až po obklady vaní, sprcho-
vých vaničiek a celých sprchových kútov.

ZáVER
DuPont™ Corian® ako materiál ponúka ši-
roké možnosti uplatnenia, ktoré presahujú 
hranice domova, a preto sa vo veľkej miere 
využíva aj pri realizácii rôznych pultov re-
cepcíí, barov, reštaurácií, lekární, bánk, ale 
aj v laboratóriách.

INT-COR, s. r. o., Haličská 76, 984 03 Lučenec

Autorizovaný spracovateľ materiálu 

DuPont™ Corian® v sieti QUALITy NETwORK 

firmy DuPont™

Tel.: 0421/47/4330825, 4512075 

Tel./fax: 0421/47/4511724, 4320855, 

e-mail: info@intcor.sk

www.intcor.sk

www.corian.com





Prírodné Celodrevené Podlahy
www.podlahypredaj.sk

strojnícka 20, prešov (širpo), tel.: 051/771 4595
mobil: 0905 944 740, 0902 246 989, e-mail: spacewer@spacewer.sk

www.spacewer.sk alebo www.podlahypredaj.sk

ZABEZPEČUJEME
dodávku tovaru 

v rámci Slovenska
DO 24 HODÍN

tovar uhrádzate až po jeho prevzatí

dub standard
17,70 eur/m2 s dPH  

JASEŇ NATUR 
1 lamela 22,90 eur/m2



Systém OKZ je špeciálny typ obložko-
vej zárubne, ktorá sa do prechodové-
ho otvoru usadzuje okolo pôvodnej 

kovovej zárubne a umožní tak renováciu 
zárubní bez hrubých búracích a staveb-
ných prác. Tento dômyselný princíp OKZ 
systému je na trhu už od 90. rokov minu-
lého storočia a pochádza z autorskej dielne 
českého výrobcu dverí a zárubní SAPeLI, 
a. s. V roku 2008 prešiel technologickou 
inováciou, v rámci ktorej došlo k zjedno-
dušeniu konštrukcie a tým aj celej montá-
že. Obklad kovovej zárubne je variabilný 
pre rôzne rozmery prechodových otvorov a 
hrúbky stien, takže sa hodí pre väčšinu do-
mov a bytov, kde sa už kovový predchodca 
jednoducho nepáči. „Zárubne je možné 
namontovať pre jednokrídlové dvere vy-
soké 197 centimetrov a široké 60 až 110 

OkZ ZáRuBNE – 
čisto a bez búrania

CHCELI By STE PRI PRESTAVBE 
SVOJHO DOMU ČI ByTU ZA-
MáVAť NEVZHľADNÝM KO-
VOVÝM ZáRUBNIAM, ALE DESí 
VáS VIDINA BúRANIA A S TÝM 
SPOJENÝ NEPORIADOK? TAK 
TO ALE VôBEC NEMUSí Byť! 
VďAKA OBKLADU KOVOVÝCH 
ZáRUBNí, V SKRATKE OKZ, JED-
NODUCHO A RÝCHLO NAHRA-
DíTE STARé KOVOVé ZáRUBNE 
úPLNE NOVÝMI DREVENÝMI. 
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interiér pred úpravou

... a po úprave



centimetrov, pri dvojkrídlových dverách je 
maximálny prechodový rozmer až 185 cm. 
OKZ systém je možné bez obmedzenia po-
užiť pre akékoľvek typy stien – panelové, 
tehlové aj sadrokartónové. Do tohto typu 
zárubní je možné navyše použiť ako dvere 
plné, presklené drevené, tak aj celosklene-
né,“ upresňuje Ing. David Vítek zo spoloč-
nosti SAPeLI, a. s. S novou zárubňou OKZ 
sú na výber všetky možnosti, rovnako ako 
pri klasickej obložkovej zárubni. Nielenže 
môžete zmeniť smer otvárania z pravých 
dverí na ľavé a obrátene, ale aj na vlast-
ný spôsob otvárania, keď klasické otočné 
dvere sa dajú nahradiť dvermi posuvný-
mi, skladacími či harmonikovými. Zmena 
otvárania je viac-menej vždy spojená s po-
trebou úspory miesta. Medze sa nekladú 
ani pri výbere povrchových úprav zárubní 
či dverí.

čo je DoBRé VeDieť
Pred objednávkou OKZ zárubní je veľmi 
dôležité zameranie stavebného otvoru 
s kovovými zárubňami, do ktorého sa 
budú nové zárubne usadzovať. Odporúča 
sa zameranie odborníkmi. „Správne za-
meranie sa vykonáva v troch kontrolných 
bodoch, a to v oblasti horného, prostred-
ného a spodného závesu. Výškové mera-
nie sa vykonáva potom v dvoch bodoch,“ 
vysvetľuje Ing. Vítek. Viac meraných bo-
dov pomáha vytvoriť obraz o deformácii 
existujúcej kovovej zárubne aj stavebného 
otvoru. Na základe týchto informácií je 
možné doladiť potrebné rozmery a vyhne-
te sa tak problémom, ktoré by nastali, keby 
neprebehlo správne zameranie stavebné-
ho otvoru. 

čo oceNíTe
Pridanou hodnotou systému OKZ sú jeho 
technické možnosti. Staré kovové zárub-
ne nemajú možnosť tesnenia, a preto sa 
hluk ľahko nesie do jednotlivých izieb, čo, 
bohužiaľ, plne podporuje aj fakt, že kov 
je dobrým vodičom zvuku. Zárubňa OKZ 
prináša automaticky tesnenie troch strán 
a prechod hluku sa tak výrazne obmedzí. 
Navyše odpadne aj nepríjemné „trieska-
nie“ s dverami, čo zaregistrujete takmer 
okamžite. Ak navyše využijete dvere so 
zvukovoizolačnými vlastnosťami, je útlm 
hluku povýšený opäť o stupeň vyššie 
a v spálňach či pracovniach je zaistený toľ-
ko žiaduci pokoj.

moNTáž ZáRUBNí – kRok Za 
kROkOM

interiér pred obkladom OkZ

1. kROk

Pred tým, ako sa začne s vlastným obkladom 

kovovej zárubne, je nutné si vyčistiť daný 

priestor. Montáž OKZ zárubne prebieha v in-

teriéri ako posledná, teda až po vymaľovaní 

a položení podlahovej krytiny, vrátane pláva- 

júcich podláh či kobercov. Zároveň je nutné 

odstrániť pôvodné dverné závesy, a to buď 

ich odrezaním, odskrutkovaním či ulomením 

pomocou klieští „sikoviek“. Samozrejmosťou je 

taktiež očistenie kovovej zárubne od prachu či 

odlupujúcej sa farby.

vysadenie starých dverí

2. kROk

Po vybratí jednotlivých dielov zárubne z pre-

pravného obalu si ich montážnik pripraví na 

vzájomné poskladanie, vrátane všetkých spojo-

vacích dielcov, ktoré sú súčasťou balenia. 

Samozrejmosťou je taktiež príprava potrebné-

ho náradia. 

Na osadenie zárubne je potrebné:

 vodováha,

 kladivko,

 nožík,

 gumová palica,

 skrutkovač,
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 montážna nízkoexpanzívna pena, 

 lepidlo. 

doručenie nových dverí a zárubní okZ  

a príprava zárubne a spojovacích dielov

tIP: Zárubňa OKZ je už povrchovo dokon-

čená. Pri práci s ňou treba rešpektovať 

zásady čistej montáže.

3. kROk

Pred vlastným osadením je nutné zostaviť si zá-

rubňu OKZ, ktorá sa skladá z týchto častí:

 dva bočné dielce montážnej nosnej oblož-

ky, z ktorých prvý na sebe nesie zámkový pro-

tiplech a plastový spojovací profil a druhý má 

predpripravené otvory na ukotvenie závesov 

pre dverné krídlo,

  horný diel, tzv. nadprahová obložka, 

s ostením. 

Jednotlivé obložky sa spoja vo svojom rohovom 

spoji pomocou malej vrstvy lepidla, ktorá sa 

nanáša na styčné plochy, a nechá sa zaschnúť 

približne 15 minút.

nanesenie lepidla na rohový spoj

Po nanesení lepidla sa na upevnenie spoja 

zvislej časti obložky a nadprahového dielca 

osadia excentre a rohové oceľové spony. Ná-

sledne skontrolujeme rohový spoj, aby spojené 

diely boli v jednej úrovni, čiže vytvárali jednu 

rovinu. finálnym dotiahnutím excentrov je 

spoj napevno dotiahnutý. V tejto fáze taktiež 

umiestnime dverné závesy do nosnej obložky.
... a po úprave



spevnenie spoja pomocou excentra 

dotiahnutie excentra, spevnenie 

spoja pomocou oceľových spôn

usadenie dverných závesov, správnu po-

lohu závesov zaistí pomocná podložka

4. kROk

Po tom, čo je prvá časť zárubne zostavená, 

osadí sa do stavebného otvoru. 

usadenie nosnej časti zárubne do sta-

vebného otvoru, kontrola horizontálnej 

rovinnosti usadenej zárubne

kontrola vertikálnej rovinnosti usadenej 

zárubne, umiestnenie klinka

Pre bezchybné otáčanie dverného krídla musí 

byť zárubňa vyvážená vodováhou, a to ako 

v horizontálnom, tak i vo vertikálnom smere. 

Na upevnenie vyrovnanej zárubne, a to v obi-

dvoch smeroch, slúžia svorky alebo pomocné 

kliny, ktoré fixujú zárubňu do stavebného 

otvoru

5. kROk

ďalším krokom pri montáži zárubne je navlh-

čenie a zapenenie zárubne pomocou nízkoex-

panzívnej PUR peny, ktorá prichytí zárubňu do 

stavebného otvoru.   

aplikácia fixačnej peny a dopeňovanie 

zárubne okZ z druhej strany

Po aplikácií fixačnej peny treba osadenú 

zárubňu rozoprieť pomocou priečnych vzpier, 

ktoré zamedzia prípadnému rozpieraniu boč-

níc zárubne do stredu otvoru. Vzpery umiest-

ňujeme predovšetkým do spodnej a stredovej 

časti otvoru. V miestach rozpier vykonáme 

kontrolu správnosti rozmerov zárubne.     
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kontrola správnosti prechodových 

rozmerov zárubne, umiestnenie mon-

tážnych rozperiek a stredových montáž-

nych rozpier

Počas tvrdnutia peny si z obalu vybalíme 

dverné krídlo, na ktoré namontujeme horné a 

spodné dverné závesy. Nezabudnime vyvŕtať 

otvory na kľučku. Na správne vyvŕtanie otvorov 

je možné využiť predpripravené šablóny. Hneď 

ako sú dvere pripravené, tak ich zavesíme na 

nosnú časť zárubne OKZ. Táto „vychytávka“ 

pomôže zárubni, aby ešte viac priľnula k starej 

kovovej zárubni a zároveň sa vytvarovala 

presne podľa dverného krídla, čím sa vytvoril 

ideálny dverný pár.

vybalenie dverí 

z obalu a montáž 

horných závesov 

na dvere



7. kROk

Krycie obložky osadíme z druhej strany sta-

vebného otvoru do drážky v ostení a riadne 

pritlačíme. Na fixáciu je možné opäť použiť 

bodovo montážne lepidlo. 

usadenie krycej obložky

8. kROk

Po osadení obložky je možné zaakrylátovať 

vzniknutú medzeru medzi zárubňou a stenou. 

akrylátovanie medzery medzi obložkou 

a stenou
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vyvŕtanie otvorov na kľučku, 

prichytenie vlastnej kľučky, finalizácia 

montáže kľučky, usadenie dverného 

krídla

6. kROk

Počas tvrdnutia montážnej peny si pripravíme 

krycie obložky. Jej jednotlivé časti sa musia, 

rovnako ako v prípade zostavenia nosných 

obložiek, spojiť lepidlom a pre zachovanie 

dokonalého tvaru sa do rohov opäť vpravujú 

excentre. 

zostavenie krycej 

obložky

krycia obložka 

je pripravená 

na montáž

napojenie dielov krycej obložky pomo-

cou excentra

Reko

Foto: Sapeli

interiér po  

obklade OkZ Košická 37/A, 821 04 Bratislava
Tel./fax: 02/53 411 927, 0905 440 397

e-mail: studio@ksdaniela.sk
Otváracie hodiny: po-pi 9:00 – 18:00, so 9:00 – 13:00

 OD Slimák, Hálkova 1, 821 08 Bratislava 27
Tel./fax: 02/44 442 830, 0905 440 398

email:studio@danielainterier.sk
Otváracie hodiny: po-pi 10:00 – 18:00, so 9:00 – 13:00
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Ide o systém úplne skrytých zárubní, 
ktoré sú zabudované do steny. Dvere 
potom tvoria hladkú, jednoliatu plochu 

s okolitou stenou. Na prvý pohľad dvere 
ani nezaznamenáte, prezrádza ich iba úzka 
linka na obvode dverí. Týmto spôsobom je 
možné ľahko získať elegantnú nadčasovú 
úpravu interiéru. 

je to nielen mimoriadne zaujímavá di-
zajnová novinka, s ktorou oslavujú úspe-
chy architekti a dizajnéri, ale naviac  
XINNIX rieši dispozičné riešenie daného 
interiéru. umožňuje montáže štandard-
ných veľkostí interiérových dverí, otvá-
raných von či dovnútra, vľavo aj vpravo. 
Rešpektuje tak zvyklosti architektov  
a stavebných odborníkov a činí ich ľahko 
použiteľnými v každom, aj v atypickom 
projekte.

Montáž je jednouchá a zvládnuteľná aj jed-
ným montážnikom. Po inštalácii je dosiah-
nuté neviditeľné upevnenie v konštrukcii 
steny.

SKVELÝ SySTéM 
OtVáRANIA DVERí

VERíTE, žE NIEKTORé VECI 
MôžU ByT ČAROVNé, AJ KEď 

ICH NEOČARí VELKÝ MáG 
SVOJOU ČAROVNOU PALIČ-

KOU?TyPICKÝM PRíKLADOM 
DôVTIPU ľUDSKéHO MySLE-

NIA JE NOVINKA V PONUKE 
SPOLOČNOSTI TwIN – UNI-

VERZáLNy SySTéM SKRyTÝCH 
ZáRUBNí XINNIX.

Súčasťou dodávky skrytých zárubní XIN-
NIX je aj magnetický zámok, 3D nastavi-
teľné skryté dverné závesy a tesnenie pre 
akustický komfort.

TWIN jednoducho čarovať vie a má rieše-
nie pre každú situáciu. A vy? Na vás už zo-
stáva len rozhodnutie, ktoré dverné krídlo 
si vyberiete.

Viac o systéme XINNIX sa dozviete na 
www.skrytezarubne.sk.

Reko v spolupráci s TwIN

Foto: TwIN
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PRECÍZNE A NADČASOVÉ VYHOTOVENIE

ŠPIČKOVÁ TECHNOLÓGIA S DLHROČNOU ŽIVOTNOSŤOU

VHODNÉ PRE DVERE OTVÁRANÉ VON AJ DOVNÚTRA STENY

POUŽITIE PRE STENY ĽUBOVOĽNEJ HRÚBKY A TYPU:   

SADROKARTÓNOVÉ AJ MUROVANÉ

K DISPOZÍCII PRE VŠETKY ŠTANDARDNÉ ROZMERY DVERÍ

skryté 
zárubnE 
xinnix

inzerat_XINNIX_210x280.indd   1 8/21/13   3:35 PM
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BÝVANIE KÚPeľňA

RElAx V KúPEľNI

KúPEľňA JE ČASTOKRáT 
NAJMENšIA MIESTNOSť  
V ByTE, NO ZáROVEň JE 
PRE VäČšINU ľUDí TOU 

NAJOBľúBENEJšOU. PREČO 
JE TO TAK?  JE TO MIESTO, 
KDE SI UMÝVAME NIELEN 

TELO, ALE AJ SVOJU DUšU. 
NEEXISTUJE VäČší RELAX, AKO 

KEď PO CELODENNEJ, ČI Už 
fyZICKEJ, ALEBO DUšEVNEJ 

PRáCI NIEKDE V KANCELáRII 
ZA POČíTAČOM, PRíDEME 

VEČER DOMOV, NAPUSTíME 
SI VAňU ALEBO SA NECHáME 

MASíROVAť PRíJEMNÝM 
PRúDOM  VODy. 
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je to jediná miestnosť v byte, kde sa 
môžeme doslova zavrieť pred celým 
svetom a relaxovať, či už sami, alebo 

s blízkou osobou. Trh dnes ponúka veľké 
množstvo materiálov, nábytku, sanity, 
dekorácií a doplnkov, ktoré spĺňajú naj-
náročnejšie požiadavky po ergonomickej 
či estetickej stránke. Aby človek mohol re-
laxovať tak, ako si predstavuje, potrebuje 
sa v prvom rade cítiť pohodlne a príjemne. 
Vhodný výber vane či sprchového kúta je 
preto na prvom mieste. 

Vaňa ako ReLaxačNé mieSTo
Výber vhodnej vane závisí od priestoro-
vých obmedzení vašej kúpeľne. Dá sa vy- 
brať z voľne stojacich, rohových alebo kla-
sických, či už menších, alebo väčších. Špe-
cifickou kategóriou sú hydromasážne vane, 
ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby ma-
jiteľovi prinášali najvyšší stupeň relaxu. 
Na trhu je veľký výber, od tých menších zo 
základnými funkciami po najvyššie profe-
sionálne rady so zabudovaným osvetlením 
a rôznymi nastaveniami. Tieto zariade-
nia poskytujú majiteľovi nielen relax, ale 
aj liečbu svalových a kĺbových ochorení a 
môžu dopĺňať rehabilitáciu po úraze. Podľa 
toho, na čo takýto typ vane budeme využí-
vať, sa delia na hydromasážny systém a na 
airmasážny systém (perlička).

HyDROMASáŽNy SySTéM využíva uza-
tvorený obeh vody, ktorá je čerpadlom tla-
čená cez rozvodné potrubie a trysky späť 
do vane. 

AIRMASáŽNy SySTéM (perlička) je od-
lišným typom masážneho systému, kto-
rý vháňa do vody predhriaty vzduch cez 
trysky na dne vane a tým jemne masíruje 
pokožku.
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Obidva systémy sa bez problémov dajú 
inštalovať do akejkoľvek vane. Môžeme 
si teda vybrať hocijakú vaňu podľa nášho 
vkusu s rôznorodým dizajnom, ktorá do-
konale zapadne do našej kúpeľne. 

SPRchOVÝ kút
Ak nám priestorové rozmery kúpeľne 
nedovoľujú umiestnenie pohodlnej vane 
alebo ak preferujeme sprchovanie v stoji, 
môžeme do svojej kúpeľne zvoliť sprchový 
kút. Na trhu sa objavuje veľké množstvo 
rohových, otvorených či klasických spr-

chových kútov. Veľkej obľube sa tešia práve 
otvorené sprchové kúty bez vaničky, ktoré 
sa dajú umiestniť aj do stredu miestnos-
ti. Veľkou výhodou je bezbariérový vstup  
a navyše takýto typ sprchového kúta vy-
zerá veľmi dobre na pohľad. Po dizajnovej 
stránke sa dá pekne zladiť s celou kúpeľ-
nou a dokáže ju aj efektívne prevzdušniť.

Príjemne relaxovať nemusíme len vo vani. 
Dnešné systémy  nám relax zabezpečujú 
aj v sprchových paneloch. Tieto systémy 
majú tak isto ako pri vaniach veľké množ-

BÝVANIE KÚPeľňA
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stvo funkcií, s ktorými sa dajú nastaviť rôz-
ne typy programov. Trysky a mikrotrysky 
vedia príjemne masírovať chrbát či ostatné 
časti tela. Drahšie zariadenia sú vybavené 
aj led osvetlením. Novinkou na trhu sú 
sprchové systémy s chromoterapiou, kto-
rá vyzerá veľmi efektne. Chromoterapia 
ponúka 8 základných farieb, funkciu stop, 
striedanie teplých a studených farieb pre 
dokonalú relaxáciu alebo povzbudenie or-
ganizmu. 

INŠPIRácIE PRE MODERNú 
kúPeľňU
či už preferujete vaňu, sprchový kút, alebo 
sa vo vašej kúpeľni nájde miesto pre obi-

dve varianty, môžete si vybrať z obrovské-
ho množstva ponúkaného sortimentu, od 
tých najlacnejších klasickejších po prepra-
cované dizajnérske kúsky. 

Dôležité je uvedomiť si, že kúpeľňa je vy-
stavovaná každodennej vysokej vlhkosti  
a priamemu útoku vody. Preto si treba vy-
berať hlavne kvalitné obklady a materiály,  
z ktorých je vyrobený nábytok a sanita. 
čo sa týka výberu farieb a celkového di-
zajnu, je to záležitosť čisto subjektívna. 
Ak si predsa len neviete dať rady, treba sa 
obrátiť na odborníkov, ktorí vám s vašou 
kúpeľňou radi pomôžu. 

Ing.arch. Kamila Jarkovská, 

www.interierovydizajn.com

Foto: archív firiem a redakcie



KÚPEĽŇA, KTORÁ LADÍ S PRÍRODOU
Takzvaný country štýl nepatrí nutne iba na vidiek. Milovníci prírody si ho 
stále viac prenášajú i do svojich mestských bytov. Tradičné materiály, farby 
i tvary vyvolávajú príjemne nostalgické pocity. Nikde inde sa nedarí bojovať 
s neúprosným životným tempom tak úspešne, ako v kúpeľni. Preneste 
si i vy kúsok prírody do svojho privátneho priestoru a objavte kúpeľňovú 
sériu Olymp Deep. 

www.jika.sk

10149_Laufen_inz_210x280_SK_v02.indd   1 21.5.13   15:53



Objavte ploché 
tlačítka FLAT

TURN FUNSTING

STRIPE AIR

Elegantná a krásna kúpeľňa
Nové tlačítka FLAT boli navrhnuté pre najnáročnejších 
zákazníkov. Spĺňajú požiadavky modernej interiérovej 
architektúry – originálny dizajn tvoria čistú líniu s ostatnými 
prvkami kúpeľne. Mechanizmus je plne integrovaný do steny, 
takže tlačidlo vystupuje iba 5 mm nad obklad. Pohľadová 
plocha je tvorená 2 mm tenkou doskou z kartáčovaného kovu. 

Alca plast SK, s. r. o. | Bratislavská 4 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 376 579 521 | e-mail: alcaplast@alcaplast.sk | www.alcaplast.sk

GIGASET E630 SA DOKážE VyROVNAť S MIMORIADNE Ná-
ROČNÝMI PODMIENKAMI A SITUáCIAMI A VäČšINOU NEHOS-
TINNÝCH PROSTREDí. JE DOBRE CHRáNENÝ VOČI PôSOBENIU 
PRACHU, VODy A NáRAZOM. JE VHODNÝ PRE DOMáCICH MAJ-
STROV, REMESELNíKOV, ZáHRADNíKOV ALEBO VEľKé RODINy.

OBDIVUHODNE ODOLNÝ:  Gigaset e630 
určuje nové hranice odolnosti

je možné kedykoľvek využiť aj vo funkcii 
vreckovej lampy. Telefón taktiež ponúka 
jednoduchú navigáciu – prostredníctvom 
prehľadného menu, podsvietenej kláves-
nice, farebného displeja a veľkorysého 
telefónneho zoznamu s kapacitou až 200 

kontaktov, pričom každý môže obsahovať 
tri čísla. uloženým kontaktom je možné 
priradiť rôzne vyzváňacie tóny. Súčasťou 
balenia modelu gigaset e630 je spona na 
opasok, pomocou ktorej je možné telefón 
nosiť neustále pohodlne so sebou. Sa-
mostatnú základňovú stanicu a nabíjaciu 
kolísku je možné upevniť na stenu pomo-
cou držiaka a ušetriť tak miesto na stole. 
Vďaka úspornému napájaciemu zdroju 
odoberá model e630 menej energie, šetrí 
peniaze aj životné prostredie.

www.gigaset.com/sk

Bezdrôtový telefón gigaset e630 
spája robustnú stabilitu s elegant-
nou modernosťou a špičkovými 

technickými prvkami.  Ponúka používa-
teľom ergonomicky skvelú konštrukciu, 
ktorá umožňuje presné a bezpečné ovlá-
danie počas extrémnych podmienok – na-
príklad v prostredí s prachom a trieskami 
v tesárskej dielni, pri polievaní záhrady, 
pri používaní s mastnými rukami, na 
stavenisku alebo v rukách detí. Slúchadlo 
môžete nosiť so sebou pri vykonávaní 
domácich prác a úloh. čas hovoru až do 
14 hodín zabezpečí výdrž aj pri veľmi 
dlhých hovoroch. Vďaka vibračnému 
a optickému upozorneniu nezmeškáte už 
ani jeden hovor. Optickú LeD kontrolku 
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DokoNaLé SPojeNie 
DIZAJNU A fUNKČNOSTI

 SoftFlow pri kludi Amba

K nežnej kráse umývadlovej batérie Kludi 
Amba sa perfektne hodí mäkký prúd 
vody, ktorý z nej vyteká. Kludi Softflow 
vás bude rozmaznávať svojím jemným 
objemom každý deň. A to len s prietokom 
5 litrov za minútu! 

 o-ceaN odkladacia plocha

Vaňová a sprchová jednopáková batéria 
Kludi O-Cean sa montuje priamo na 
stenu. Pochrómovaný vrchný diel zakryje 
bežne viditeľné rozety a výborne poslúži 
ako odkladacia plocha na mydlo či šam-
pón. Výhodou týchto batérií je aj to, že po 
zámene prípojok sú vhodné aj na rozvody 
s rozstupom 100 mm, keďže kapotáž 
batérie ukryje nevzhľadné pripojenie 
zvyšujúce rozvod na 150 mm.

RENOMOVANá NEMECKá 
ZNAČKA KLUDI SA Už NIE-
KOľKO DESAťROČí VENUJE 
VÝROBE KúPEľňOVÝCH 
ARMATúR. PREPRACOVANé 
V KAžDOM DETAILE, VyBA-
VENé šETRIACIMI fUNKCI-
AMI A INOVáCIAMI V PROS- 
PECH UžíVATEľSKéHO 
KOMfORTU Sú VyROBENé 
V POVESTNEJ MADE IN GER-
MANy KVALITE, ABy VáM 
SPOľAHLIVO SLúžILI DLHé 
ROKy. A HOCI SA ZDAJú Byť 
ČISTO fUNKČNÝM ELEMEN-
TOM KúPEľNE, ARMATúRy 
KLUDI SI PROSTE ZAMILU-
JETE! KRáSNE NA POHľAD 
ZVáDZAJú K DOTyKU BEZ 
OHľADU NA TO, ČI VO VAšEJ 
KúPEľNI TRóNIA NAD UMÝ-
VADLOM, V SPRCHE, ALEBO 
NA OKRAJI VANE. VďAKA 
úSTRETOVEJ CENOVEJ POLI-
TIKE ZNAČKy KLUDI MôžU 
Byť VyBRANé MODELy 
VAšE Už OD 47 €! 

BÝVANIE KÚPeľňA
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 kludi Mx xxl

Umývadlovú batériu Kludi MX XXL stačí 
potiahnuť a hneď je vyššia o 10 cm. Ak po-
trebujete nad umývadlom viac priestoru 
pri umývaní vlasov, detského zadočku či 
pri napúšťaní vysokých nádob, budete ju 
zbožňovať.

DokoNaLé SPojeNie 
DIZAJNU A fUNKČNOSTI

 kludi Balance –
integrovaný prepínač

špičkový dizajn sa snúbi s vizuálnou rafino-
vanosťou pri sprchovo-vaňovej batérii Kludi 
Balance. Prepínač sprchového prúdu je inte-
grálnou súčasťou dizajnu batérie. ľahko ho 
uchopíte aj mokrými rukami.

 kludi Rotexa Multi

Vaňový systém Kludi Rotexa Multi vám umožní vychutnať si kúpeľ vo vani aj po polnoci bez 
toho, že by ste rušili susedov. Dômyselne funguje ako napúšťacia, odpadová a prepadová 
súprava. So stupňom hlučnosti I napustí vodu pre dokonalý relax potichu aj pri maximálnom 
prietoku. 

 kludi Fizz s 2 prúdmi vody

Hlavová sprcha Kludi fizz s dvomi sprcho-
vými hlavicami vytvára nádherne sýty spr-
chový dážď. Obe hlavice môžete nastaviť 
podľa vášho želania, buď lineárne, alebo 
proti sebe – presne podľa vášho gusta.

Široký sortiment batérií pre umývadlo, 
bidet, sprchu aj vaňu nájdete na 
www.kludi.sk

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi
Foto: Kludi



fungovanie mopov možno prirovnať 
k odstredivkám. Odstránia preby-
točnú vodu, a to aj bez elektrickej 

energie. efektívne pozbierajú špinu aj vlh-
kosť z podláh a presunú ich do vedra. Po-
užiť sa môžu na suché aj mokré upratova-
nie. Keďže sú podlahy najviac zaťažované, 
a teda aj znečisťované časti domu či bytu, 
vyžadujú si špeciálnu pozornosť, a to v zá-
vislosti od materiálu, z ktorého sú zložené. 
Každá podlaha má iné potreby a špecifické 
vlastnosti pre udržiavanie. Vyskúšajte na 
ne pomocníkov v podobe plochého mopu 
easy Wring and Clean ultramat Set alebo 
strapcovitého mopu easy Mocio Set, ktorí 
v sebe spájajú kvalitu, rýchlosť a jedno-
duchosť.  Vďaka 100 % mikrovláknam sa 
voda ľahko absorbuje do mopu. Žmýkač 
umiestnený vo vrchnej časti vedra rýchlo 
a bez namočenia rúk odstráni nadbytočnú 
vodu a zabráni jej vystreknutiu na podla-
hu. Pomocou stlačenia pedálu v spodnej 
časti vedra rôznou intenzitou a množ-
stvom našliapnutí sa mop jednoduchým 
lusknutím prsta premení na ideálneho po-
mocníka. Každá jedna miestnosť v dome 
alebo v byte sa zaleskne čistotou. V ku-

štýlové 
uPRAtOVANIE

AK NERADI UMÝVATE 
PODLAHy, VySKúšAJTE SI 

AJ TúTO ČINNOSť S VEľKOU 
CHUťOU! KTO By Už LEN 

DNES POUžíVAL HANDRU 
A šTVORNOžKy SA PLAZIL 
PO ZEMI? ZABUDNITE NA 

ODRETé KOLENá, ZNIČENÝ 
CHRBáT A MOKRé RUKy 

OD žMÝKANIA. UPRATUJTE 
RÝCHLO, šTÝLOVO A S NíZKOU 
SPOTREBOU VODy. TRADIČNé 

ČISTENIE PODLáH VáM 
ZABRALO NEKONEČNé 

MNOžSTVO ČASU, DNES 
UPRATUJETE EXPRESNE. AKO?  

MOPOVANíM! 
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BÝVANIE DOMáCNOSť

chyni alebo v kúpeľni vyčistíte keramickú 
dlažbu s tvrdým povrchom jednoducho  
handrou alebo mopom. Vyskúšajte povrch 
očistiť aj prejdením jelenicou. Keramické 
dlaždice neleštite! Inak budú klzké a ľahko 
by mohlo dôjsť k úrazu. Drevené podlahy 
udržíte ľahko svieže podľa ich povrchovej 
úpravy. Holé drevo podľa odporúčaní pra-
videlne zametajte alebo utierajte suchou 
handrou. Na drevené podlahy s náterom 
použite navlhčený mop v mydlovom roz-
toku. Ak chcete, aby sa vaša podlaha lesk- 
la, natrite ju voskom alebo emulzným 
leštidlom. Ak máte doma linoleum, umý-
vajte alebo utierajte ho s mopom mierne 
navlhčeným teplou vodou. Pozor! Príliš 
veľká vlhkosť by mohla podlahu z linolea 
poškodiť. 

easy Wring and Clean ultramat Set a easy 
Mocio Set dokážu odstrániť špinu z akej-
koľvek podlahy. Stačí si len vybrať ten 
správny typ, ktorý bude vyhovovať nielen 
potrebám majiteľa, ale aj jeho podlahám. 
Tak neváhajte a pustite sa do upratova-
nia hneď zajtra s pomocníkmi od Viledy. 
Zadovážte si jedného z nich a vyupratujte 
si svoj domov. easy Wring and Clean do-
stanete za 35,90 eur a easy Mocio Set za 
31,90 eur. Viac na www.vileda.sk.

Reko z materiálov Vileda

Foto: Vileda



Najväčšia banka na Slovensku zníži-
la úrokové sadzby úverov na  býva-
nie o pol percenta s fixáciou na 3, 

5 a 10 rokov na najnižšie vo svojej histórii. 
Pri päťročnej fixácii je možné si požičať na 
bývanie s úrokovou sadzbou už 3,49 % 
ročne. „Pristúpiť k tomuto kroku sme mohli 
preto, že zlacneli peniaze na medzibankovom 
trhu, čo pozitívne vplýva na výšku nákladov, 
za ktoré úvery poskytujeme. navyše, kvalita 
nášho úverového portfólia je lepšia ako v mi-
nulosti,“ vysvetľuje Štefan Panenka, pro-
duktový riaditeľ Slovenskej sporiteľne. 

Na bývanie si ľudia obyčajne požičiavajú 
väčšie sumy peňazí na veľa rokov. Keďže 

slovenských bánk dlhodobo patrí Sloven-
skej sporiteľni s podielom 26,4 %. Za ňou 
nasleduje s 20,4 % VÚB banka a Tatra ban-
ka s 13,9 % podielom. V prvej päťke bánk, 
ktoré poskytujú najviac úverov na finan-
covanie bývania, je ešte čSOB s podielom 
10,7 % a uniCredit s necelými 5,1 %.

BANKy POKRAČUJú V ZNIžOVANí úROKOVÝCH SADZIEB  
úVEROV NA BÝVANIE. POžIČAť SI NA VLASTNé BÝVANIE SA 
TERAZ Dá NAJLACNEJšIE ZA POSLEDNé ROKy. JEDNOU Z BáNK, 
KTORá NEDáVNO VÝRAZNE ZNížILA úROKy úVEROV NA  
BÝVANIE, JE AJ SLOVENSKá SPORITEľňA. 

úvery na bývanie 
NajLacNejšie V hiSTóRii

ide o dlhodobý úver, každá desatina per-
centa z ročnej úrokovej sadzby 3,49 % 
môže ušetriť veľa peňazí. Napríklad, ak si 
peniaze na bývanie požičajú s úrokom niž-
ším o pol percenta, pri úvere 50 000 eur na 
30 rokov úspora predstavuje takmer 5 800 
eur. Celkovo však väčšine klientov Sloven-
skej sporiteľne klesne úroková sadzba až  
o 1,2 % ročne a usporia za rovnakých pod-
mienok ešte viac, aj 13 700 eur. je to vte-
dy, ak si nechajú posielať na účet do Slo-
venskej sporiteľne príjem a úver si poistia. 

Úvery na bývanie na Slovensku podľa úda-
jov NBS dosiahli ku koncu mája úroveň 
14 miliárd eur. Najväčší podiel spomedzi 
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fíNSKE MAStENcOVé PEcE  

Plameň ohňa má svojich obdivovateľov, avšak 
teplo Nunnauuni sa k vám prihovára ešte dlho 
potom ako vyhasli plamene. Rovnomerné teplo 
vyžarujúce z mastenca vás pokúša ostať pri peci. 

Teplo naakumulované do kameňa počas pár 
hodín zakurovania dokáže vyžarovať teplo do 

okolia viac než 24 hodín. Krátky zakurovací čas 
zvyšuje komfort, umožňuje využiť pec dokonca 

aj cez rušné pracovné dni. Pec Nunnauuni je 
nezávislá od iných zdrojov tepla, funguje aj pri 

výpadkoch elektriny.

kONtAktY:
vyhradný predajca tERMOMéDIA  

Partizánska 93  
058 01 Poprad 

 
+421  52 77 67 052 
+421 905 632 203 
 trmd@stonline.sk

www.nunnauuni.sk



úVERY
na bývanie

Zistili sme tiež, že mnohých z vás odrá-
dza od čerpania úverových prostriedkov 
potreba založiť v prospech banky nehnu-
teľnosť, do ktorej ich chcete investovať. 
Preto sme pre vás pripravili úvery na 
bývanie až do 40-tisíc €, ktoré nie je po-
trebné založiť bytom alebo rodinným 
domom. určené sú pre všetkých súčas-
ných sporiacich klientov PSS, a. s., ktorí  
o takýto úver požiadajú najneskôr do kon-
ca októbra 2013. Ak sú žiadateľmi manže-
lia, nepotrebujú dokonca ani ručiteľa! 

Ušetríte peniaze aj čas
To ale zďaleka nie je všetko. Ponuka Prvej 
stavebnej sporiteľne prináša viacero ďal-
ších výhod. To, že pri úveroch do 40-tisíc € 
nemusíte zakladať svoju nehnuteľnosť 
v prospech banky, odbúralo viacero časovo 
aj finančne nákladných úkonov. Nepotre-
bujete si dať vypracovať znalecký posu-
dok, nemusíte zriaďovať záložné právo ani 

LacNejšie, 
jeDNoDUchšie a RýchLejšie...

STAVEBNé SPORENIE V PRVEJ STAVEBNEJ SPORITEľNI JE TERAZ 
EšTE VÝHODNEJšIE AKO V MINULOSTI. TO JE VÝBORNá SPRáVA 
PRE KAžDéHO, KTO HľADá ČO NAJVÝHODNEJší SPôSOB fI-
NANCOVANIA SVOJHO BÝVANIA. JEDNODUCHO PRE VšETKÝCH, 
KTORí PLáNUJú KúPU ByTU, VÝSTAVBU RODINNéHO DOMU ČI 
OBNOVU SVOJHO TERAJšIEHO PRíByTKU.

Pripravili sme pre vás riešenia tak, 
aby ste si mohli vybrať pre seba to 
najvýhodnejšie. je len na vás, či sa 

rozhodnete pre výhodný úver s unikátny-
mi podmienkami, alebo dáte prednosť dô-

kladnej príprave svojich financií na býva-
nie s nadštandardným zhodnotením 

a maximálnym zabezpečením.  

Znížili sme úroky
Prieskumy renomovaných agentúr 
ukázali, že pre občana je pri výbere 
úveru (aj na bývanie) najdôležitej-

šia výška úrokovej sadzby a úverové 
podmienky. Ak to zaujíma vás, na-

šich súčasných či budúcich klientov, 
je to dôležité aj pre nás. Prvá  staveb-

ná sporiteľňa preto  
od 1. septembra 
znížila úrokové 
sadzby úverov 
na bývanie až 

o 0,8 % 
ročne. 

kOMPlExNá PONukA

Už takmer rok poskytujeme našim 
klientom aj úvery určené na vybavenie 

domácnosti. Obchodní zástupcovia 
PSS, a. s., sprostredkúvajú tiež kapitá-

lové životné poistenie, poistenie domu 
alebo bytu či zariadenia v ňom. Vďaka 

tomu dokážeme uspokojiť viacero 
vašich potrieb počas jedného jediného 

stretnutia. 
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uŠEtRItE NA POPlAtku 

Ak sa rozhodnete uzatvoriť zmluvu 
o stavebnom sporení pre svoje dieťa 
a stihnete to do 3 mesiacov od jeho 

narodenia, ušetríte na poplatku za jej 
uzatvorenie. V PSS, a. s., teraz máte 
takúto zmluvu v tarife Junior extra 

úplne zadarmo!

kARtA VÝhOD

Každý klient Prvej stavebnej sporiteľne 
má nárok na Kartu výhod. Vďaka nej 
môžete nakupovať stavebný materiál 
alebo služby so zľavou až do 50 % vo 
viac ako 800 predajniach a firmách na 

celom Slovensku. 

v PSS, a. s., uzatvorí  zmluvu o stavebnom 
sporení, zhodnotíme vklady úrokom až  
3 % ročne! Mimochodom, tento úrok ga-
rantujeme počas celej doby sporenia, res-
pektíve trvania zmluvy o stavebnom spo-
rení.

A kto sporí, ten má nárok aj na štátnu pré-
miu. V tomto i nasledujúcom roku pred-
stavuje maximálne až 66,39 € ročne. Po 
splnení podmienok má každý náš klient 
zákonný nárok na stavebný úver s úro-
kom už od 2,9 % ročne. Výhodná úroko-
vá sadzba stavebných úverov sa nemení 
od  prvej splátky až po poslednú. A kto 

potrebuje financie na bývanie skôr, môže 
siahnuť po medziúvere so zvýhodnenými 
podmienkami.

Pritom na jednu úverovú zmluvu vám 
v PSS, a. s., poskytneme až 170-tisíc €. 
A manželom alebo partnerom dokonca 
dvojnásobok – maximálne až 340-tisíc €. 
Pri vyšších úveroch na bývanie je však po-
trebné zabezpečiť požičané finančné pro-
striedky nehnuteľnosťou – či už staveb-
ným pozemkom, bytom, alebo rodinným 
domom. už viete, prečo je stavebné spo-
renie v Prvej stavebnej sporiteľni viac ako  
20 rokov jeden z najobľúbenejších a najvy-
užívanejších spôsobov financovania býva-
nia na Slovensku?

Viac informácií získate u obchodných zá-
stupcov Prvej stavebnej sporiteľne alebo 
na telefónnom čísle 02/58 55 58 55, či na 
www.pss.sk.

Reko z materiálov PSS, a. s.

Foto: archív PSS, a. s.

dodatočne poisťovať svoju nehnuteľnosť.  
So zjednodušením vybavovania úveru 
úzko súvisí zníženie nákladov naň o de-
siatky až stovky eur. A úspora sa prejaví aj 
na čase. Klienti PSS, a. s., sa teraz k úvero-
vým prostriedkom dostanú oveľa skôr ako 
v minulosti. 

Výhodne nasporíte
Možno aj vy patríte k ľuďom, ktorí si chcú 
investíciu do svojho bývania najprv dô-
kladne pripraviť. V tom prípade máme pre 
vás bezkonkurenčnú ponuku. Tomu, kto 
dosiaľ nemá, a do konca októbra 2013 si 



SLOVENSKÝ DODáVATEľ 
ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEM-
NéHO PLyNU ENERGIE2, A. S., 
JE Už TRI ROKy VÝZNAMNÝM 
A SPOľAHLIVÝM DODáVA-
TEľOM ENERGIí PRE VEľKO-
ODBERATEľOV I DOMáC-
NOSTI. OBCHODNÝ RIADITEľ 
SPOLOČNOSTI ENERGIE2, A. S. 
EDUARD CHUDOVSKÝ K TOMU 
POZNAMENáVA: ,,NAJČASTEJ-
šIE ZáKAZNíCI MENIA DODá-
VATEľOV NA JESEň, V TOMTO 
OHľADE VEDIE MESIAC SEP-
TEMBER“. 

ločnosť uprednostňuje filozofiu dlhodobo 
výhodných cien, nižších než majú domi-
nantní dodávatelia. Ak chce mať zákazník 
lacnejší zemný plyn a elektrickú energiu 
do nového roka, stačí, ak v priebehu sep-
tembra podpíše zmluvu o dodávke. Zmena 
dodávateľa je veľmi jednoduchá a môžete 
ju urobiť kedykoľvek. Zmluvu môžete uza-
tvoriť prostredníctvom obchodníkov pria-
mo u vás alebo online prostredníctvom 
webu. Ak máte akékoľvek otázky, môžete 
sa s dôverou obrátiť aj na callcentrum. 

Práve callcentrum, ktoré sa stará o servis 
a pravidelnú komunikáciu so zákazníkmi,  
energie2 posilnila od nového roku  o ďal-
ších pracovníkov. Súvisí to s výrazným ná-
rastom počtu zákazníkov, ktorí sa presved-
čili o výhodách dodávok energií od tejto 
spoločnosti. K zákazníkom spoločnosti 
patria tisícky domácností, malých, stred-
ných i veľkých firiem, ale aj obce a mestá. 
Cieľom energie2 je, aby jej zákazníci boli 
spokojní, a preto svoju cenovú politiku 
individuálne prispôsobuje ich potrebám. 
Tento prístup prináša úspech, čo sa odráža 
aj v tom, že sa počty nových zákazníkov za 
minulý rok niekoľkonásobne zvýšili. 

V novej vykurovacej sezóne 

môžeTe mať 
LacNejšie eNeRGie 

Blíži sa nová vykurovacia sezóna 
a predajcovia ohlasujú nové ceny 
tak, aby zákazníci mohli prejsť  

k nim ešte do konca roka. energie2 má 
dobrú správu pre svojich stálych aj poten- 
ciálnych zákazníkov. Cenova politika do- 
dávky zemného plynu ani elektrickej ener-
gie sa meniť nebude a naďalej bude lac-
nejšia ako majú tradiční dominantní do-
dávatelia. Zákazníci, využívajúci dodávky 
energií, takto ročne ušetria až stovky eur 
v porovnaní s drahšími dodávateľmi. Do-
dávateľovi energie2 záleží na súčasných 
aj budúcich zákazníkoch, a preto k nim 
pristupuje férovo a snaží sa poskytovať 
služby na čo najvyššej úrovni. Pred krát-
kodobými, na niekoľko mesiacov obme-
dzenými cenovými zvýhodneniami spo-
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,,každý zákazník chce platiť čo najmenej, 
a preto by mal starostlivo zvažovať všetky 
ponuky od dodávateľov. Filozofiu cenovo vý-
hodnejších dodávok sleduje aj energie2, a. s. 
 domácnostiam priniesol prechod k našej spo-
ločnosti stabilitu v dodávkach a garanciu niž-
ších cenníkových cien bez skrytých poplatkov, 
z ktorých ešte dostávajú dodatočné kumulo-
vané zľavy podľa dĺžky viazanosti. Pri pro-

dukte nebeská ponuka, s viazanosťou na 6 ro-
kov, dostane zákazník dodatočnú zľavu 2,5 % 
z cenníkovej ceny plynu a 3,4 % z ceny elektri-
ny, a to každý rok. Pritom základné ceny sú už 
nižšie oproti dominantným dodávateľom. do-
datočné zľavy nie sú závislé od spotreby, iba 
od doby viazanosti, a garantujeme ich v oso-
bitných zmluvných podmienkach. na prechod 
k nám stačí iba podpísať zmluvu a plnú moc 

a poskytnúť nám kópiu poslednej vyúčtovacej 
faktúry. všetky potrebné zmeny už urobí naša 
spoločnosť,“ konštatuje e. Chudovský.

Dodáva, že energie2 vykoná aj všetky úko-
ny pri zmene dodávateľa. Meracie zariade-
nie a vedenie k nemu naďalej obsluhuje 
predchádzajúca distribučná spoločnosť, 
ktorá odstraňuje aj prípadné poruchy. Zá-
kazník ani na chvíľu neostane bez energie, 
pretože je chránený legislatívou a prevádz-
kovým poriadkom.

Ďalšie informácie získate na infolinke 
energie2: 0850 166 066 alebo na 
www.energie2.sk 

Reko v spolupráci s Energie2

Foto: Energie2 a archív redakcie
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PRIPRAVujeMe PRe 
NAŠICH ZáKAZNíKOV

Sídlo: 
RAjčAN s.r.o.
Stará Kremnička 276, 
mob. 0907 284 241 
www.rajcan.sk

Predajne: 
Zvolen - Nám. SNP 30, 0915/510 536
Nitra -  Podzámska 18/A, 0917/525 088
Trnava – Radlinského 7, 0918/932 937
Bratislava – Hodoníska 27 (Storeland), 0907/831 433

TyP POSTeLe je TAKý AKO 
je NA OBRáZKu A MeNí SA 

LeN DReVINA...

D
ĺŽ

KA
 M

AT
RA

CA
 

20
0 

cm

(uvedená cena je bez 
roštov a matracov)

Výpredaj 
skriňových zostáv 
so zľavou až do 40%

orechová posteľ  
už za 218,50 € 

jaseňová posteľ  
už za 167,50 €

firma Rajčan s.r.o. je tu pre vás už od roku 1992. 
Vyrábame nábytok a lepené panely z bukového dreva  

v najvyššej kvalite. Pri výrobe používame najmodernejšie 
technológie a dbáme na životné prostredie.

ŠíRKA MATRACA 180 cm
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žIVÝ OHEň VyTVáRA ATMOSféRU PRíJEMNéHO A úTULNéHO DOMOVA, 
PRETO SA KRBy ALEBO KACHľOVé PECE STáVAJú STáLE VIAC JEHO 
NEODDELITEľNOU SúČASťOU. KRB PLNí NIELEN ESTETICKú, ALE AJ 
fUNKČNú úLOHU – DáVA PRíJEMNé TEPLO A VyTVáRA TEPELNÝ KOMfORT 
V DOME ČI ByTE. REGULOVANÝ žIVÝ OHEň V INTERIéRI ZáROVEň PôSOBí 
UPOKOJUJúCO. 

01

živý oheň 
v interiéri

BÝVANIE eNeRgeTICKé ALTeRNATíVy
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Každý interiér je iný, a preto stvárne-
nie a zakomponovanie jednotlivých 
prvkov v ňom vyžaduje plánovanie 

a rozvahu. umiestnenie živého ohňa by 
nemalo byť výnimkou. Ak snívate o plá-
polajúcom ohni vo vašom interiéri, určite 
siahnite po kvalite. Na trhu dnes nájdete 
širokú ponuku krbov a pecí. Líšia sa od 
seba materiálom, funkciou, tvarom, vý-
konom i spôsobom výroby. V súčasnosti 
sú najviac obľúbené krby so zabudovanou 
krbovou vložkou a kachľové pece. Krbová 
vložka alebo ohnisko pece je obostavané 
kachliarskými materiálmi a zakompono-
vané v priestore interiéru. Takto môže 
vzniknúť rustikálny, klasický, ale aj moder-
ný dizajn krbu či pece. Krby sú obložené 
napríklad prírodným kameňom, kerami-
kou, alebo inými tepluodolnými materiál-
mi. Krbové kachle nie sú zabudované, ale 
stoja voľne v priestore a na komín sú na-
pojené dymovodom. 

Ak sa rozhodnete pre otvorené ohnisko, 
mali by ste vedieť, že účinnosť takéhoto 
krbu je niekoľkonásobne nižšia, ako to je 
u krbov s krbovou vložkou, čo znamená, 
že taktiež spálite omnoho viac dreva. Sú 
s tým spojené aj ďalšie úskalia ako naprí-
klad možné zadymovanie a nepríjemný 
zápach, odskakovanie žeravých uhlíkov, 
odčerpávanie enormného množstva kyslí-
ku z miestnosti, čo má za následok časté 
vetranie, atď. 

kRB AkO MAlé SlNkO

Aktuálne sa čoraz viac dostávajú do popre-
dia akumulačné alebo sálavé stavby. Také-
to diela majú schopnosť absorbovať teplo 
a postupne ho uvoľňovať do priestoru ako 
príjemné sálavé teplo. Akumulačné krby 
alebo pece nám poskytujú vyšší komfort 
obsluhy, keďže prikladáme dávku dreva len 
raz za 4 až 12 hodín (v závislosti od typu  
a dimenzie diela). Zároveň veľmi blahodar-
ne vplývajú na zdravie človeka, produkujú 
záporné ióny a v podstate „masírujú“ naše 

02

03 04

01 Elegantne zakomponovaný rohový krb  

v minimalistickom interiéri rodinného domu  

v Bratislave. Realizácia: dm studio 

02 Zabudovaný krb na biolakohol je veľmi 

efektným dizajnovým doplnkom spoločenské-

ho priestoru.

03 – 04 Povrchová úprava špachtľovacím tme-

lom „fresco“ dodá krbu jedinečnosť. Realizácia:  

dm studio

nervy. Sálanie pece je vlastne infračervené 
žiarenie podobné žiareniu slnka. Preto sa 
neraz hovorí, že mať kachľovú pec je ako 
mať malé slnko vo vlastnom dome.

Obľúbené sú tiež teplovodné krby. Doká-
žu ohriať vodu v teplovodnom výmenníku 
a tú následne uskladniť do akumulačnej 
nádrže. Teplo z ohriatej vody je potom dis-
tribuované do celého domu prostredníc-
tvom ridiátorov alebo podlahového vyku-
rovania, prípadne aj s môžnosťou ohrevu 
TÚV (teplej úžitkovej vody).

ak snívate o PláPola- 
júcom ohni vo vašom 

interiéri, určite siahnite 
Po kvalite. na trhu dnes 
nájdete širokú Ponuku 
krbov a Pecí.
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SPRáVNa VoľBa TechNoLóGie 
i DiZajNU

S otázkou dizajnu voľby technológie  
a správnej dimenzie diela poradí kvalitné 
krbové štúdio. V spolupráci s vami, va-
ším architektom alebo dizajnérom musí 
kachliar nájsť optimálne riešenie do da-
ného priestoru. Nie vždy je to jednoduchá 
úloha. „často sa stretávame s priestormi (na-
príklad byty), ktoré sú menšie alebo staticky 
ich nemožno zaťažiť vstavaným krbom alebo 
pecou. v tomto prípade do úvahy prichádzajú 
napríklad voľne stojace krbové kachle alebo 
piecka, ktoré sú hmotnostne na nižšej úrovni,“ 
vysvetľuje Ing. Daniel Mičic zo spoločnosti 
dm studio. 

Odborníci však môžu naraziť i na ďal-
šie prekážky. „stretneme sa aj so situá-
ciami, kedy nie je možné z priestrou odviesť 
spaliny, čiže postaviť akýkoľvek komín.  
v tomto prípade sa ako alternatíva ponúka 
krb na bioalkohol. nespaľuje drevo, ale tekuté 
palivo (špeciálne upravený etanol). nevytvá-
rajú sa spaliny a ani dym, ktoré inak treba 

dobrý krb dokáže vy-
hriať celú miestnosť, 

ale zbytočne ju nePrehrieva 
a miestnosť udrží vyhriatu 
istý čas ešte aj Po uhasení. 05

06

07
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sa pre krby najčastejšie používa tep-
luodolná kachliarska omietka. Takéto 
prevedenia sú často doplnené zaujíma-
vými kontrastnými prvkami. Môže ísť 
o keramické či kamenné rímsy, niky 
na drevo či dekoráciu, alebo umelecké 
stvárnenie povrchov pomocou špeciál-
nych špachtľovacích techník „fresco“. 
Tie dodajú krbu jedinečnosť. „tvarovo sú 
najžiadanejšie rohové, obojstranné alebo 
trojstranné presklenia krbových vložiek. Pri 
čelných preskleniach sú to zase širokouhlé 
formáty. uprednostňované sú hlavne dvier-
ka s horevýsuvným mechanizmom otvárania. 
dvierka krbovej vložky sa tak neodklápajú do 
piestoru, ale vysúvajú sa smerom hore. dôle-
žité je v tomto prípade dvojnásobne dbať na 
výber kvalitného výrobcu, aby boli dvierka 
tesné, konštrukčne robusné a zároveň jemné  
a estetické na pohľad,“ dodáva Ing. Daniel 
Mičic zo spoločnosti dm studio.

A aké vlastnosti by mal mať skutočne dob-
rý krb? Dobrý krb by mal spĺňať hlavne 
vaše požiadavky a potreby. Nedá sa vše-

obecne konštatovať, že tá alebo iná tech-
nológia či typ krbu je ideálny práve pre vás. 
Platí však jedno všeobecné pravidlo, ktoré 
hovorí,  že „oheň je síce dobrý sluha, ale 
zlý pán“ a bezpečnosť vás a vašej rodiny by 
vždy mala byť na prvom mieste. Investícia 
by mala teda smerovať hlavne do kvalit-
ných výrobkov a v neposlednom rade do 
kvalitného dodávateľa diela (kachliara či 
kachliarskej firmy). Pretože nielen kvalitné 
výrobky robia dobré a bezpečné kachliar-
ske dielo, ale závisí hlavne od kachliara, 
do akej miery siaha jeho um, vedomosti 
a skúsenosti. Takto budete mať istotu, že 
dostanete to, čo ste hľadali, a budete sa te-
šiť z krásne zhotoveného a plne funkčného 
krbu či pece po mnoho rokov.

Reko

Foto: dm studio, Brunner, The flame, 

Spartherm a Kaufmann

odviesť von. avšak len kvalitnejší výrobcovia 
bioalkoholových krbov a palív dokážu zabez-
pečiť, aby bol oheň krásny, čistý, realistický 
a úplne bez zápachu alebo dymu,“ doplňuje 
odborník.

Biokrby sa vyrábajú v rôznych vyhotove-
niach, môžete si zakúpiť biokrby stojace, 
stolové alebo biokrby, ktoré je možné za-
vesiť na stenu. Niektoré biokrby je možné 
aj zabudovať. Ďalšie doplnky umiestnené 
v ohnisku biokrbu ako napríklad kera-
mické polienka alebo wolframové vlákno 
pomáhajú dotvoriť autentickosť ohňa. je 
pravda, že biokrby dokážu miestnosť vy-
hriať, ale ich výkon nie je veľmi vysoký (do 
3 kW) Vykurovanie nie je ich základnou 
funkciou, možno ich považovať skôr za 
veľmi efektný dizajnový doplnok a spadajú 
do kategórie „dekoračný oheň“.

aké Sú akTUáLNe TReNDy?

V súčasnosti vyhrávajú čisté línie a jed-
noduché tvary. Ako povrchová úprava 

08 09

05 Krbové kachle nie je problém 

zakomponovať do akéhokoľvek interiéru.

06 Dymovod je napojený zo zadu krbových 

kachlí - aj takto sa dá docieliť dizajnová čistota.

07 Moderný krb dotvorený a umocnený 

krásnou keramikou.

08 Oheň vo voľne stojacom otočnom 

bioalkoholovom krbe je možné vnímať zo 

všetkých strán.

09 Dobrý krb by mal spĺňať predovšetkým vaše 

požiadavky a potreby.



padné problémy. Netreba ho pritom zdĺ-
havo a komplikovane nastavovať. Vďaka 
schopnosti kotla prispôsobovať výkon 
skutočnej potrebe tepla, ale tiež vysoko 
účinnému čerpadlu môžete významne zni-
žovať aj náklady za energie. Kotol značky 
Vaillant je k dispozícii v troch výkonových 
verziách so širokým rozsahom modulácie 
výkonu už od 2,4 kW. Kondenzačný kotol 
ecoTeC plus je modulačný kotol s plynu-
lou reguláciou výkonu na vykurovanie, 
ktorý vyhovie každému užívateľovi – jed-
nak svojím rozsahom výkonu, účinnosťou, 
ale aj bezpečnosťou. Vyrába sa v štyroch 
výkonových radoch – 12, 18, 24 a 37 kW, 
najnovšie sa sortiment rozšíril aj o kotly 
ecoTeC plus s výkonom 80 – 120 kW.

Srdcom kotla je inovatívny nerezový tepel-
ný výmenník. Oba kotly sa hodia do nové-
ho i rekonštruovaného domu, dokonca aj 
do príbytku, v ktorom sa predtým využí-
valo radiátorové alebo podlahové vykuro-
vanie.

komBiNUjTe PoDľa chUTi
S kotlami ecoTeC plus a ecoTeC exclusiv 
môžete vykurovať, v kombinácii so zásob-
níkom teplej vody však umožňujú aj jed-
norazové pokrytie väčšej spotreby teplej 
vody so zachovaním jej stabilnej teploty pri 
odbere. Kotol je so zásobníkom dizajnovo 
aj rozmerovo zosúladený, preto elegantne 
zapadá do interiéru každej domácnosti. 
Zostavu si môžete vytvoriť presne podľa 
vašej chuti. Do menšieho bytu či domu je 
vhodná kombinácia kotlov ecoTeC plus 
alebo ecoTeC exclusiv so 75 l zásobníkom, 
ktorý sa dá variabilne namontovať vpravo 
alebo vľavo od kotla, prípadne nainštalo-
vať priamo pod neho. Máte vyššie nároky 
na teplú vodu? V takom prípade je pre vás 
ideálna zostava kotla so stacionárnym zá-
sobníkom s objemom 120 alebo 150 litrov. 
jednou zo zaujímavých možností je aj 
kombinácia kotla ecoTeC plus s prietoko-
vým ohrevom teplej vody a závesného vrst- 
veného zásobníka s objemom 20 l (10 + 
10 litrov). Tento zásobník zaberá len mini-
mum miesta na stene, pretože sa montuje 
za závesný kotol. Viac informácií o daných 
kondenzačných kotloch nájde na stránke 
www.vaillant.sk. 

Reko z materiálov Vaillant

Foto: Vaillant

K MODERNéMU BÝVANIU 
ROZHODNE PATRí AJ MODER-
NÝ KOTOL. TAKÝ, S KTORÝM 
POHODLNE VyKúRITE SVOJU 
DOMáCNOSť, PRIPRAVíTE 
DOSTATOK TEPLEJ VODy PRE 
CELú RODINU A KTORéHO DI-
ZAJN BUDE V INTERIéRI PôSO-
BIť PRíJEMNE A ESTETICKy. 

Atraktívne 
ZOStAVY V AkcII

Spokojný úsmev na perách vám vy-
čaria zostavy závesných kondenzač-
ných kotlov ecoTeC plus a ecoTeC 

exclusiv so zásobníkom teplej vody. Znač-
ka Vaillant  teraz ponúka tieto variabilné 
zostavy za atraktívnu cenu. Ku kvalitnému 
kotlu so zásobníkom teplej vody dostane-
te zdarma aj ekvitermický regulátor calor-
MATIC 470 a prepojovacie príslušenstvo.

VERNí POMOcNícI 
V DOMácNOStI
Kondenzačný kotol ecoTeC exclusiv je 
inteligentný kotol, s ktorým sa vyhnete 
mnohým starostiam. Dokáže totiž sa-
mostatne pracovať, optimalizovať svoju 
prevádzku a súčasne diagnostikovať prí-
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Kotol ecoTEC plus/exclusiv so 75 l zásobníkom

Zostava kotla ecoTEC plus/exclusiv  
so stacionárnym zásobníkom

BÝVANIE eNeRgeTICKé ALTeRNATíVy



 Plynové kondenzačné kotly
 Tradičné plynové kotly
 Liatinové kotly na pevné palivo
 Solárne zostavy
 Zásobníky teplej vody oceľové 

aj antikorové
 Oceľové panelové radiátory
 Kúrenárska chémia FERNOX w

w
w
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sk

čítajte nás 
aj v elektronickej podobe na:

www.domabyvanie.eu
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Systém je regulovaný inteligentnými 
termostatmi, ktoré zabezpečujú tep-
lo vtedy, keď ho presne potrebujete. 

Teplota je nastavená v týždennom progra-
me.

Nie je nič príjemnejšie, ako stúpiť bosou 
nohou na vyhriatu dlažbu. To vám zabezpe-
čí extrémne tenká vykurovacia rohož s elek-
tronickým a programovateľným termosta-
tom. Systém umožňuje mať teplú dlažbu  
v kúpeľni alebo v kuchyni.

Taktiež zabezpečí aj ochranu vjazdu do ga-
ráží, schodov a chodníkov pred mrazom. 
Systém Anos stráži bezpečnosť vonkajších 
plôch plne automaticky 24 hodín denne  
v priebehu celého roku. už pri dopade 
prvej vločky snehu systém rozpozná ne-
bezpečenstvo a začína plochy chrániť. 

Komplexný systém Anos s elektrickým vy-
kurovacím káblom predstavuje v zimných 
podmienkach spoľahlivú ochranu odkva-
pov pred poškodením ľadom a snehom. 

umožňuje hladký odtok vody a roztápajú-
ceho sa snehu a ľadu. Súčasne zamedzuje 
vzniku nebezpečných ľadových cencúľov a 
previsov. Chráni strešné krytiny, odkvapy 
a odtokové trubky pred zhromažďovaním 
snehu a pôsobeniu zamŕzajúcej vody. 

Chráni aj potrubia pred zamrznutím. Voda 
potečie i v mínusových teplotách. Chráni  
potrubie pred poškodením a tým predchá-
dza opravám.

Systém tiež udržiava teplú vodu v stúpač-
kách bytových domov. Teplá voda v kohú-
tiku vodovodu zvyšuje komfort bývania  

a navyše šetrí prevádzkové náklady v po-
rovnaní s cirkuláciou vody sekundárnym 
rozvodom pomocou čerpadla. 

Bližšie informácie o systéme získate u naj-
bližšieho špecialistu:

TEL: 0948 521 395

E-MAIL: anos@anoskurenie.sk

www.anoskurenie.sk

PODLAHOVé KáBLOVé VyKUROVANIE ANOS šíRI TEPLO OD 
PODLAHy, PRETO MôžEME MAť V IZBE O 2 – 3 ºC NIžšIU TEP-
LOTU PRI ZACHOVANí PRíJEMNéHO KOMfORTU. TáTO NIžšIA 
TEPLOTA NáM PRINESIE O CCA 15 % MENšIE PREVáDZKOVé 
NáKLADy V POROVNANí S INÝMI VyKUROVACíMI SySTéMAMI.

Nehrozí nebezpečenstvo zaplnenia

odkvapov ľadom a vznik cencúľov

Netreba utierať dlažbu po kúpaní,

vyschne sama

Systém udržuje voľné cesty pre

roztápajúci sa sneh a ľad

iNTeLiGeNTNé
podlahové vykurovanie



„Premýšľate o spôsobe vykurovania 
nízkoenergetického domu? Zoberte do 
úvahy pomer zriaďovacích a prevádz-
kových nákladov, návratnosť prvotnej 
investície i mieru komfortu jednotlivých 
systémov vykurovania. Zabezpečte si 
vykurovanie od FENIXu!“

Vykurovanie s rozumom!!!
Najekonomickejšie vykurovanie pre Váš nízkoenergetický dom 
vykurovací systém FENIX.

Fenix Slovensko s.r.o.
Iliašská cesta 86
974 05  Banská Bystrica

www.fenix.sk



INfOMIX
OltRElucE – NOVá kOlEkcIA 
SkieL aGc S TaLiaNSkoU DUšoU

Spoločnosť aGc Glass europe predstavuje 
novú kolekciu dekoratívnych vzorovaných 
skiel, navrhnutú talianskym dizajnérom 
micheleom De Lucchim. Jedinečné vzory 
vytvárajú neočakávanú hru svetla a poskytujú 
tak architektom a dizajnérom skvelú príležitosť 
vdýchnuť interiérom svoju víziu.

kolekciu Oltreluce tvoria tri moderné vzory: 
Oltreluce WAVES (vlny), Oltreluce cIRclES 
(kruhy), Oltreluce SPAcE (priestor). Všetky 
vzory sú dostupné v čírej, extra čírej a postrieb-
renej verzii.

www.agc-trencin.sk

kVaLiTNé VíNo je iDeáLNy DaRček

Aj vy premýšľate, akým prekvapením urobiť radosť svojim blízkym? Kvalitné víno je ideálny 
darček! Pri výbere vín si už dnes môžete vyberať, z ktorého vinárstva svoje darčeky nakúpite. Na 
Slovensku je viacero vinohradnícko-vinárskych firiem, ktoré obrábajú vlastné vinohrady  
a ošetrujú ich systémom, šetrným k ľuďom aj k prírode. Integrovaná produkcia hrozna posunula 
dopestovanie hrozna smerom  k zníženiu množstva chemických postrekov a je predstupňom 
BIO ochrany vo vinohradníctve. Je ideálne, keď je výrobca vína aj pestovateľom hrozna. Svoju 
surovinu si stráži počas celého roka a vie, čo si na  jeseň dovezie do dvora. Zber hrozna do 
debničiek je na Slovensku takmer samozrejmosťou. Vo svete je dnes už skôr raritný, pre úsporu 
ľudskej sily sa využívajú kombajny. 

Slovenskí výrobcovia vína získavajú v posledných rokoch množstvo svetových ocenení a zberajú 
zlaté medaily zo zahraničných súťaží celého sveta. Každý vinár sa týmito úspechmi rád popýši. 
Niektoré fľaše vín sú týmito medailičkami priam oblepené. Zákazník – konzument  tieto úspechy 
určite ocení. Ráčte ochutnať a urobte radosť sebe a svojim blízkym.

www.ostrozovic.sk

INFOMIx AKTuALITy
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NakUPUjTe oNLiNe 

Ak patríte k tým, čo radi nakupujú prostred-
níctvom internetu, práve vám je určený nový 
e-shop s tieniacou technikou. žalúzie, rolety, 
markízy, slnečníky, siete proti hmyzu, ale aj 
terasový systém a pohony brán si teraz môžete 
objednať online. Už nemusíte čakať, kým príde 
niekto, kto najskôr zameria, prinesie nejaké 
vzorky a neskôr vám príde daný výrobok 
namontovať. V e-shope byvatmoderne.sk  
nájdete aj rady, ako si zamerať konkrétny 
výrobok, potom stačí vybrať farebné a ma-
teriálové prevedenie a objednať. Montáž 
týchto výrobkov väčšinou nie je zložitá a zvlád-
nete ju sami. Môžete si pritom pomôcť návo-
dom, ktorý tiež nájdete v e-shope pri každom 
produkte. 

www.byvatmoderne.sk



úVeR LeN Za 2,99 % Na oBNoVU ByToVého DomU
PRE VAšE LEPšIE A LACNEJšIE BÝVANIE

Možno aj vy si hovoríte, aké by to bolo úžasné, keby váš bytový dom získal novú fasádu a okná, 
aby ste nemuseli platiť za drahé teplo, ktoré neefektívne uniká cez netesniace okná a neza-
teplené obvodové múry či strechu do ovzdušia. Ak potrebujete úverové prostriedky na obnovu 
svojho bytového domu čo najskôr, hoci aj ihneď, teraz je naozaj vhodný čas stretnúť sa s obchod-
ným zástupcom Prvej stavebnej sporiteľne. Právnické osoby môžu až do konca októbra 2013 
požiadať o úver na obnovu bytového domu s úrokom len 2,99 % ročne. Zvýhodnená úroková 
sadzba platí nasledujúce 4 roky od schválenia úveru. Po uplynutí 48 mesiacov sa úrok zmení na 
sadzbu bez zvýhodnenia. Platí, že čím je výška úveru vyššia, tým nižší bude úrok úveru po uply-
nutí doby zvýhodnenia. Navyše, tieto úrokové sadzby sú o 0,3 až 0,6 % nižšie ako pri predchádza-
júcej akciovej ponuke PSS, a. s.

Poskytnutie prostriedkov prostredníctvom úveru xxL konštant so zvýhodneným úrokom nie 
je podmienené predchádzajúcim sporením na účte stavebného sporenia. Doba jeho splatnosti je 
20 alebo 25 rokov. Ponuka nie je objemovo obmedzená a prostredníctvom tohto úveru je možné 
financovať až 100 % plánovaných úprav v bytovom dome. Výška úveru závisí len od schopnosti 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov tvoriť fond opráv tak, aby to stačilo na splácanie poskyt-
nutého úveru. Viac informácií získate u obchodných zástupcov Prvej stavebnej sporiteľne alebo 
na telefónnom čísle 02/58 55 58 55, alebo na webovej stránke.

www.pss.sk.

kERAMIcké kAchlE 
maLaGa N03

Krbové kachle maLaGa N03 môžu vďaka 
vhodne zvolenej farbe keramiky získať  mo-
derný, ale aj rustikálny vzhľad. Na výber je 
tridsať druhov matných, polomatných a 
lesklých glazúr. Základ krbových kachlí tvorí 
liatinové ohnisko, vyložené šamotovými 
tehlami. Jediným ovládacím prvkom sa 
reguluje prívod primárneho i sekundárneho 
vzduchu. maLaGa N03 má možnosť zapo-
jenia horného alebo zadného odvodu spalín. 
Centrálny prívod vzduchu je možné zapojiť 
zozadu alebo zospodu. 

Vďaka prívodu sekundárneho vzduchu je sklo 
dvierok omývané, a tak nedochádza k usad-
zovaniu nečistôt. Kachle môžu byť doplnené  
o akumulačný výmenník 07 Aku-001.

www.romotop.sk

PONukA, ktORá SA 
NeoDmieTa!

Architektúra a dizajn v podaní 
prestížnej svetovej značky ligne 
Roset a známej architektonickej 

kancelárie jančina architekti 
prichádzajú aj tento rok s výnimočnou 

ponukou, ktorá sa neodmieta! Čaká na vás veľký 
výpredaj nábytku ligne Roset a 20 % zľava na  

projekt rodinného domu od profesionálneho architektonic-
kého tímu. Limitovaná akcia trvá do konca októbra 2013. Neváhajte  

a využite jedinečnú príležitosť urobiť svoj život krajším.

Viac informácii sa dozviete priamo v showroome Ligne Roset na Prievozskej 4, 
budova Apollo BC, Bratislava, alebo na uvedných  web stránkach.

www.ligne-roset.sk 
www.jancina.sk
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StAVBA ZáBRADLIA

už pomerne dlhé obdobie je sklo 
úspešne používané ako výplňový 
materiál zábradlia pri jeho kon-

štrukčných prvkoch. Sklo samotné ale-
bo v spojení s kovom pôsobí vždy ľahko, 
vzdušne, čisto a elegantne. Zábradlie zo 
skla je nádherným skvostom, ale v prvom 
rade musí byť bezpečnou stavebnou kon-
štrukciou.

ZáBRaDLie a jeho VýPLň
je definované ako trvalá konštrukcia, ur-
čená na ochranu osôb proti pádu z voľného 

okraja pochôdznej plochy do hlbokého ale-
bo inak nebezpečného priestoru. Musí bez-
pečne odolávať zaťaženiu pôsobiacemu vo 
vodorovnom i zvislom smere. jeho základ-
nými funkciami je účelovosť, bezpečnosť 
a estetika. Zábradlie musí spĺňať normou 
určené kritériá. Slovenské technické nor-
my stanovujú umiestnenie zábradlia, výš-
ku, rozmery výplní, pevnosť a predpisy pre 
držadlo. Parametre zábradlia sú odvodené 
od priemernej výšky dospelého človeka.   
Najmenšia dovolená výška zábradlia vrá-
tane držadla je: ZáKLADNá – 1 000 mm, 

K CHARAKTERISTICKÝM VÝRAZNÝM PRVKOM SúČASNEJ ARCHI-
TEKTúRy DNES PATRí TRANSPARENTNé SKLENENé ZáBRADLIE, 
PôSOBIACE AKO šPERK INTERIéRU ALEBO AKCENT  fASáDy.

fUNKČNÝ PRVOK S ESTETICKÝM ZážITKOM – 

SklENENé ZáBRADlIE

01



79

ak nie je predpísaná zvýšená alebo dovole-
ná znížená výška,
ZNíŽeNá – 900 mm, ak je hĺbka voľného 
priestoru najviac 3 m,
ZVýŠeNá – 1 100 mm, ak hĺbka voľného 
priestoru je väčšia ako 12 m,
ZVLáŠTNA – 1 200 mm, ak je hĺbka voľ-
ného priestoru väčšia ako 30 m.

Výplň zábradlia je definovaná ako kon-
štrukcia medzi hornou hranou zábradlia 
a pochôdznou plochou. Zábradlie ako 
funkčný a estetický prvok môže byť vyro-
bený z rôznych materiálov:  kameň, betón, 
kov, drevo, antikoro, sklo, plast, pletivo či 
kombinácie týchto materiálov.

SkLeNeNé ZáBRaDLie a jeho 
PREDNOStI 
Sklenené zábradlia, tak ako aj zábradlia 
z iných materiálov, delíme na exteriérové 
a interiérové. Ako vonkajšie zábradlie sa 
uplatňuje na exteriérovom schodisku, na 
balkónoch, loggiách, terasách, lávkach, 
rampách a pod. V interiéroch sa s obľubou 
používajú sklenené zábradlia vo všetkých 
priestoroch, ktoré na konštrukciách vyža-
dujú zábradlie, ako sú interiérové schodis-
ká, galérie na poschodí a pod.

Zábradlie zo skla je obľúbené najmä pre 
svoje mimoriadne estetické pôsobenie 
a vlastnosti samotného materiálu – skla. 

Z estetického hľadiska je pri výbere skle-
neného zábradlia dôležité vybrať si farbu, 
tvar, rozmery, prípadne nejaký motív, kto-
rý je možné na skle alebo priamo v ňom 
uplatniť. Sklená výplň využívaná v zábrad-
liach ponúka originálne riešenia, s použi-
tím klasickej výplne efekt vytvorený sklom 
sa nedá dosiahnuť. Prednosti výplne zo 
skla sú predovšetkým v jej modernom 
vzdušnom dizajne. Nie je však najlacnej-
šou záležitosťou, patrí k najdrahším výpl-
niam zábradlia. jeho cena je porovnateľná 
s nerezovým zábradlím alebo so zábradlím 
z exotických drevín. čo sa týka údržby, tá 
je veľmi jednoduchá, je potrebné však do-
držať odporúčania a požiadavky výrobcov 
na údržbu, aby nedošlo k nežiaducim tr-
valým poškodeniam a prípadnej výmene  
pre použitie nevhodných čistiacich pros-
triedkov.

VlAStNOStI SklA PRE 
ZáBRADlIE
Vlastnosti, vďaka ktorým sa sklo stalo 
veľmi obľúbeným a široko využiteľným 
materiálom sú: jeho transparentnosť, lesk, 
tvrdosť, tepelná vodivosť a estetika. je 
síce krehké a pri prekročení dovoleného 
namáhania v ťahu za ohybu praskne. Dá 
sa však upraviť tak, aby sa v prípade roz-
bitia sa znížilo riziko poranenia. Na sklo 
určené pre sklenené zábradlia sú kladené 
najmä tieto požiadavky: splnenie legisla-

tívy, bezpečnosť a statika, stavebná fyzika, 
estetika. Problematika okolo správnej voľ-
by skla  pre zábradlie je  pomerne rozsiah-
la. Normy a predpisy pre sklenené výplne 
konštrukcií zábradlia pomáhajú pri výbere  
správneho zábradlia zo skla. Bezpečnosť 
skla predstavuje vlastnosť z praktického 
hľadiska, že človek by nemal cezeň pre-
padnúť, nemal by sa poraniť, nemal by sa 
báť oň oprieť, nemalo by sa rozbiť. Zábrad-
lie zo skla musí byť odolné voči bočnému 
tlaku či nárazu. Hrúbka skla musí zabez-
pečiť odolnosť voči pôsobeniu vonkajších 

02

03

04

01  Sklenené zábradlie vytvorené zo   

 segmentov esteticky dotvára točité   

 schodisko s použitím dreva.

02  Moderný vzdušný dizajn balkóna,   

 kreovaný tvarom, kvalitnými   

 materiálmi a ich farebnosťou.

03  Sklo v kombinácii s kovom pôsobí   

 vždy vkusne a materiálovo čisto.

04  Použitie skla na zábradlí umožnilo   

 vyniknúť originálnym tvarom   

 schodiska.
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a vnútorných síl. V interiéri vlastnosti 
skla spôsobia väčší prísun svetla, sklo 
prepustí aj viac tepla zo slnka a opticky 
zväčší priestor. Sklo môže mať vplyv aj na 
priestorovú akustiku v miestnosti. Sklo 
musí byť vhodné ako výplň stĺpikového 
zábradlia  alebo ako sklo pre samonosné 
bezrámové zábradlia. Pri výrobe skla pre 
zábradlie sa dnes používa moderná tech-
nológia, zušľachťujúca prvotné sklo, brúsi 
sa, leští sa, vkladajú sa fólie, prípadne sa  
tepelne upravuje pre zvýšenú odolnosť 
voči bočnému nárazu.

PoUžíVaNé SkLá
Pre sklenenú výplň zábradlia sa používa 
ako materiál  tvrdené (kalené) sklo s päť-
krát  väčšou pevnosťou, ako má bežné 
sklo. Sklenené zábradlia sú zhotovované 
z bezpečnostných tvrdených dvojskiel ale-
bo bezpečnostných lepených tvrdených 
skiel so zvýšenou pevnosťou v ohybe. Me-
dzi jednotlivé vrstvy lepeného skla sa vkla-
dajú priehľadné alebo nepriehľadné fólie 
z plastu (aj farebné), ktoré viažu úlomky 
v prípade rozbitia skla. Zasklenie je veľmi 
odolné voči zlomeniu a ohybu. 

Pre sklenené výplne zábradlí s kovovými 
rámami sa používa vrstvené bezpečnost-
né sklo aj v netvrdenom prevedení – tzv. 
mäkké sklo. Na moderné samonosné bez-
rámové prevedenia sklenených zábradlí sa 
používa vrstvené bezpečnostné sklo len 
v tvrdenom prevedení, ktoré zabezpečuje 
samonosnosť a bezpečnosť. 

čo sa týka vzhľadu skla, používa sa číre 
alebo mliečne, matované sklo. je mož-
nosť výberu farebného skla, prefarbeného 
v hmote alebo lepeného skla s farebnou 
fóliou. firmy dnes dodávajú zábradlia 
s mnohými farebnými bezpečnostnými 
sklami, napríklad bronzové, modré, zelené 
a pod. Hrúbka skla sa podľa potreby pohy-
buje od 8 do 16 mm. 

kONŠtRukcIA, ukOtVENIE 
ZáBRADlIA
Spôsob ukotvenia skleneného zábradlia je 
veľmi dôležitý.  Pri pokusoch, pri ktorých 
sa zisťovalo, koľko sklo vydrží, sa zistilo, že 
pri zmene ukotvenia sa zmení aj odolnosť 
skla. čím menšou plochou je sklo ukotve-
né, tým musí byť sklo hrubšie.  

05  Vďaka svojmu elegantnému vzhľadu sa  

 dnes sklenené zábradlie veľmi často   

 používa v interiéroch

06  Sklo je dokonale kombinovateľné s inými  

 druhmi materiálov a ich farebnosťou

07  farebné sklo na zábradliach balkónov  

 dopĺňa jemnú harmóniu fasády objektu

08  Zábradlie zo skla na balkónoch umocňuje  

 dojem ľahkosti a vzdušnosti exteriérového  

 prvku

09  Línie madla efektne zvýrazňujú tvarovanie  

 schodiska a jeho skleneného zábradlia

10 Transparentné zábradlie v súčasnosti  

 patrí k typickým výrazovým prvkom   

 súčasnej architektúry

05

06 07

StAVBA ZáBRADLIA
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Typy konštrukcie sklenených 
zábradlí:

1) KLASICKé STĺPIKOVé ZáBRADLIe 
SO SKLeNeNOu VýPLňOu
je lacnejším riešením s menšou hrúbkou 
skla. Pri stĺpikovom zábradlí s madlom sa 
sily prenášajú na kovovú nosnú konštruk-
ciu zábradlia a nie na sklo. Nosné stĺpiky  
zábradlia sú vizuálne priznané, sklo tvorí 
výplňový segment. Pri sklených výplniach 
kovového zábradlia býva sklo upevnené 
prostredníctvom bodových kotviacich 
prvkov.

2) SAMONOSNé CeLOSKLeNeNé Zá-
BRADLIe 
Pokrok v technológii výroby skla a v systé-
moch ukotvenia skla priniesol túto mož-
nosť a obídenie klasickej konštrukcie so 
stĺpikmi, ktoré nepôsobí tak elegantne. 

upevnenie samonosného bezrámového 
zábradlia sa uskutočňuje dvomi spôsobmi:
a) prostredníctvom líniového ukotvenia –
sklo je priebežne kotvené v spodnej čas-
ti, votkne sa na spodnej strane napríklad 
do podlahy. K ukotveniu zábradlia sa 
používajú priebežné kovové pásy, ktoré 
chránia sklo. Montáž sa uskutočňuje vle-
pením a zovretím za spodnú hranu tabúľ 
do priebežnej oceľovej konštrukcie tvaru 
u z dvoch pásov na spodnej hrane skla. 

b) prostredníctvom bodových držiakov –
sklo je kotvené cez dištančné prvky na ne-
rezové terče. Sklo je uchytené bodovo na 
nerezové kotvy.

maDLo – áNo či Nie
Madlo alebo držadlo je na zábradlí pomoc-
ný bezpečnostný prvok, určený pre člove-
ka na pridržiavanie sa rukou. Sklenené zá-
bradlia sa dnes realizujú s madlami alebo 
bez nich ako čisté plochy. Madlo má mať 
po celej svojej dĺžke plynulý tvar a jeho 
povrch musí byť hladký. umiestňuje sa vo 
výške najmenej 900 mm a najviac 1 200 
mm. Pri sklenených zábradliach sa pou-
žívajú nalepené nerezové alebo drevené 
držadlá. Pre interiér sa používajú obidva 
druhy, pre exteriér sa viac hodí nerezové 
pre jeho odolnosť voči poveternostným 
vplyvom a jeho vlastnostiam, najmä bez-
údržbovosť. V dnešnej dobe sú veľmi obľú-
bené efektné, dizajnovo čisté, bezrámové 
zábradlia bez madla. Nie každému alebo 
každej vekovej skupine toto môže vyhovo-
vať, preto je vhodné zvážiť, či držanie sa 
iba úzkej hrany skla bude vyhovovať.

ZáVER
Zábradlie ako také je nielen funkčným, ale 
aj výrazným estetickým prvkom. Sklenené 
zábradlia, či už celosklenené bezrámové 
samonosné, alebo sklené výplne stĺpiko-
vých zábradlí, sú veľmi efektnou kombi-

náciou elegantnej subtílnej konštrukcie a 
novodobého kvalitného skla. V súčasnosti 
sa sklenené zábradlie stalo veľmi obľúbe-
nou a často používanou súčasťou interiéru  
alebo fasády objektu. Poskytuje nový 
priestor pre kreativitu a uplatnenie dob-
rého vkusu tvorcom súdobého architekto-
nického diela.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív autora
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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

Už STe Sa STReTLi S Pojmom  
„LeTNá ZáhRaDa“ ?

 mobilné zasklenie terás bezrámovými  
 estetickými systémami

 patentovaný systém otvárania a po- 
 súvania sklenených tabúľ podľa potreby

 tepelná pohoda v každom ročnom  
 období

 variabilita systému predĺži dobu využí- 
 vania terás či altánkov

 podľa potreby uzavrie terasy najrôznej- 
 ších pôdorysných tvarov

Zasklievací systém COVER® je špičkový výrobok fínskej 
spoločnosti COVER Oy. Systém COVER ochráni pred 
nepriaznivými vplyvmi počasia a je vhodný nielen pri 
zasklení terás rodinných domov, ale stále viac sa vyu-
žíva 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.
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StAVBA MATeRIáLy

V oblasti izolačných skiel pre rezi-
denčnú oblasť je v ponuke Sgg 
CLIMATOP LuX. Tento nový 

produkt je určený špeciálne pre izolačné 
trojsklá, Sgg Planitherm LuX, ktorý  je 
zameraný hlavne pre zasklenie nízkoener-
getických a pasívnych domov. Má vysoko 
priaznivú tepelnú bilanciu, lebo získava  
veľké množstvo solárneho tepla. Vďaka 
tejto vlastnosti redukuje množstvo vyna-
loženej energie na kúrenie. Vďaka vyso-
kému prestup svetla umožňuje získavať 
veľké množstvo prirodzeného svetla a tým 
šetrí spotrebu energie na umelé osvetlenie.  

Pre nerezidenčnú oblasť je určený veľmi 
estetický produkt Sgg COOL LITe XTRe-
Me 60/28. je to prvé protislnečné sklo 
s trojitou vrstvou striebra (triple silver  
layer), vďaka čomu je povlak extrémne 
účinný. Stanovuje nový štandard pre vy-
soko selektívne protislnečné sklá. Aj keď 
priepustnosť prírodného svetla je veľmi vy-
soká, priepustnosť tepla zo slnečného žia-
renia je extrémne nízka, dosahuje hodnotu  
g = 28 %, čo znamená, že 72 % tepla zo 
slnečného žiarenia neprenikne do budo-
vy, ale bude zadržané vonku. jeho povlak 
je neutrálny a málo reflexný. Skutočnosť, 
že architekt nemusí pracovať s externými 

tieniacimi zariadeniami, sa môže stať hlav-
ným kritériom architektonického návrhu 
fasády a môže mať významný dopad na 
estetiku budovy.

Dnes by už malo byť samozrejmosťou po-
užite teplého okraja v izolačnom skle. Sgg 
Nitrasklo ponúka do svojich produktov 
dištančný rámik s najlepšími tepelnoizo-
lačnými vlastnosťami na trhu Swisspacer 
ultimate. Ide o plastový rámik, vystužený 
sklenými vláknami, ktorý je potiahnutý 
špeciálnou fóliou a spracovávaný jedineč-
nou technológiou zvárania. V niektorých 
konkrétnych prípadoch môže tento rámik 
vylepšiť hodnotu uw okna až o 3 desatiny.

Ďalšie inovatívne sklo s ľahkou údržbou 
je Sgg BIOCLeAN. Samočistiacu funkciu 
nechá na prírodu, aby sa okná čistili samé, 
a umožňuje tak užívateľom, aby sa tejto 
neobľúbenej činnosti z veľkej časti vyhli. 
Tieto sklá zostávajú výrazne dlhšie čisté 
než bežné sklá. Podstatne sa znižuje frek-
vencia umývania, vynaložené prostriedky 
na čistenie, úspora času a práce. Dôležitý 
fakt je aj jasný priehľad počas dažďa, sne-
hu a v prípade vonkajšieho kondenzátu. 

INtERIéROVé RIEŠENIA       
Neobmedzené možnosti skla ponúkajú 
atraktívne interiérové riešenia na vnútor-
nú aplikáciu. Veľa ľudí si dnes želá, aby 
ich vlastný domov bol otvorený, svetlý  
a priestranný bez toho, aby sa vzdali svoj-
ho komfortu a pohodlia. V popredí  inte-

PROGRES V OBLASTI PLO-
CHÝCH SKIEL PRINášA SPO-
LOČNOSť SAINT-GOBAIN 
GLASSOLUTIONS NITRASKLO, 
S. R. O.,  KTORá SA ZAOBERá 
VÝROBOU IZOLAČNÝCH
SKIEL, VEľKOOBCHODOM  
A DODáVKOU CELOSKLENE-
NÝCH INTERIéROV OD NáVR-
HU Až PO MONTáž.

SPOZNAJTE SklO
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riérového skla stojí predovšetkým  priesto-
rový zážitok, prirodzené denné svetlo  
s filigránskou konštrukciou, emotívna ar-
chitektúra a dizajn pre život. Sklo  dokáže 
oddeliť akýkoľvek priestor bez toho, aby 
sa vizuálne zmenšil. Ideálnym riešením 
tmavších častí v byte či v dome sú celo-

sklenené dvere, ktoré im dodajú viac svet-
la. farebné sklá v kuchyni  vám poskytnú 
komfort moderného bývania. Svojím jem-
ne reflexným povrchom budú podporovať 
svetlosť miestnosti, sú ľahko udržiavateľ-
né a hygienické práve vďaka ich antibak-
teriálnemu materiálu. Sklo v kuchyni po-
núka veľkú rozmanitosť a funkčnosť. jeho 
kombináciou s rôznymi inými materiálmi  
vytvoríte priestor pre vašu pohodu.

Kúpeľňa je jedným z najdôležitejších 
priestorov vášho bývania. Sklenené prv-
ky tu dokážu vytvoriť unikátny pocit 
z priestoru. Zo širokej ponuky si mô-

žete vybrať transparentné sklenené 
sprchy, farebné alebo digitálne potlače  
s rôznymi motívmi podľa želania. farebné 
sklá oživia priestor a sú tiež ideálnym rie-
šením pre prekrytie pôvodného obkladu 
v prípade renovácie. Skvelým  doplnkom 
modernej kúpeľne môže byť sklenený ra-
diátor s vlastnosťami vykurovacieho tele-
sa, ale zároveň s dokonalým dizajnom. 

Interiérové riešenia vytvárajú dokonalý 
priestor a dbajú tiež na osvetlenie, podla-
hy, farby, mediálne integrácie a mnoho 
ďalších. jas, farby, efekty – všetky tieto 
vlastnosti skla môžete využiť pri jeho 
aplikáciách, ich rozsah je neobmedzený. 
Dvere, zrkadlá, police, skrine zo skla vás 
presvedčia svojím estetickým a funkčným 
aspektom. Sklo sa hodí k akémukoľvek 
štýlu a rozmanitosť dizajnu farieb umožní 
vytvoriť dokonalý priestor.

Reko z materiálov 

Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo

Foto: Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo,

Peter Rafaj



BEZOlOVNAtÝ StABIlIZátOR 
DáVa Veľký NáSkok

Okná z PVC patria vôbec k najodolnejším. 
Aby však aj po desiatkach rokov zostali 
plne funkčné, je treba do PVC primiešať 
tzv. stabilizátory. V súčasnosti ešte mnohé 
receptúry PVC na trhu obsahujú stabilizá-
tory s prímesou olova, ktorého negatív-
ny dopad na životné prostredie i ľudský 
organizmus je všeobecne dobre známy. 
Preto eÚ rozhodla jeho spotrebu do roka 
2015 výrazne obmedziť. 

Lídrom v praktickom uplatňovaní filozofie 
ohľaduplnej k životnému prostrediu je už 
mnoho rokov profine – výrobca PVC pro-
filov značky TROCAL, ktorý je v tomto 
smere ďaleko vpredu. Vlastný stabilizátor 
greenline vo všetkých výrobkoch z prvo-
materiálu používa miesto olova výhradne 
prímesi na báze ekologicky priaznivého 
vápnika a zinku.

PRíRODA NEtRPí, DOkONAlÝ 
kRuh SA uZAVREl

Plastové okná sa všeobecne vyznačujú dl-
hou životnosťou, preto počet okien z PVC, 
ktoré doslúžili, je do dnešnej doby veľmi 
malý. Tento problém však budeme riešiť 
v relatívne blízkej budúcnosti, preto je 
dobré, že technicky je recyklácia vyriešená 
už dnes. A práve na tom má výrazný po-
diel spoločnosť profine. Vzhľadom na vy-
soké náklady na manuálnu separáciu jed-
notlivých okenných komponentov boli už 
vyvinuté a sprevádzkované automatické 
zariadenia na spracovanie starých plasto-
vých okien. Komponenty, konkrétne sklo, 
kovanie, tesnenie, oceľová výstuž, sú od-
delené strojovo, takže zvyšný PVC materi-
ál sa iba vyčistí a ďalej spracuje na granu-
lát. Takto získaný PVC recyklát je potom 
znova spracovaný ako základná surovina 
na výrobu nových plnohodnotných plas-
tových profilov.

NajmeNej oSem 
PLNohoDNoTNých žiVoToV

Logicky vás napadne, či môže profil vy-
robený z recyklátu spĺňať všetky kvalita-
tívne nároky. Buďte si istí – bezo zvyšku. 
Prvé plastové okná prišli na svet už v roku 
1954, takže na základe dlhoročného vý-
skumu a skúšok bolo zistené, že staré PVC 
profily môžu byť recyklované bez akejkoľ-
vek straty kvality najmenej osemkrát! Pri 
predpokladanej životnosti okenného ko-
vania 30 rokov tak môžeme s ostávajúcimi 
plastovými oknami počítať ešte 240 rokov 
bez akéhokoľvek zaťaženia životného pro-
stredia a bez akéhokoľvek kvalitatívneho 
kompromisu. Priebežný dozor nezávislej 
skúšobne preukázal zhodu prvomateriálu 
i regenerátu profilov TROCAL. Preto bol 
certifikát osvedčujúci kvalitu oboch mate-
riálov vydaný pod tým istým číslom. Tento 
fakt je na svetovom trhu ojedinelý unikát a 
najlepší dôkaz bezchybnej kvality všetkých 
týchto profilov.

RNDr. Jiří Hejhálek, 

prevzal a upravil Petr Voborský

Foto: TROCAL

PODľA NOVéHO ZáVäZNéHO NARIADENIA EURóPSKEHO PAR- 
LAMENTU A RADy Eú, KTORé VSTúPILO DO PLATNOSTI 1. JúLA 
2013, JE NEODDELITEľNOU SúČASťOU POVINNÝCH POžIADA-
VIEK NA STAVEBNé VÝROBKy ICH RECyKLOVATELNOSť, RECyK-
LáCIA V PRAXI A TIEž NáSLEDNé POUžITIE VÝROBKOV  
Z RECyKLáTOV. 

Staré okná 
AKO OBNOVITEľNá SUROVINA

Vlastnosť, ktorej sa odborne hovorí 
recyklovatelnosť, nie je tendenč-
ným výmyslom ani prázdnym 

politickým heslom. Ide o  nutnosť. Ak by 
sme sčítali hmotnosť všetkých rastlín a ži-
vočíchov, čo doposiaľ existovali na planéte, 
došli by sme k závratnému číslu, ktoré by 
mnohonásobne prevýšilo hmotnosť celej 
planéty! Z toho jasne vyplýva základný 
princíp fungovania prírody – nepretrži-
tá látková obnova, poháňaná slnečnou 
energiou. Bolo by domýšľavé, a vo svojom 
dôsledku aj nebezpečné, keby človek vy-
mýšľal zásadne odlišné riešenia. je nutné 
prispôsobiť sa a počítať s tým, že zásoby 
čohokoľvek na Zemi sú vyčerpateľné. Na 
druhej strane sa môžeme spoľahnúť, že 
hmota a energia sú nezničiteľné, takže ich 
možno rôzne obmieňať prakticky doneko-
nečna. Nie je teda dôvod, aby čokoľvek, 
s čím človek nakladá, plnilo donekonečna 
a bezúčelne skládky potom, keď to presta-
ne slúžiť svojmu účelu. 
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vlámaniu: Bezpečné okná!
Vlámanie zvyčajne trvá len pár minút. Hlavné vstupy
do budov sú okná a dvere. Preto by ste sa s nami mali
porozprávať o zabezpečení. Ako experti na okná vieme,
aké zlepšenie možno dosiahnuť. Ukážeme vám
ako na to. Máte otázky?
Zavolajte, napíšte alebo nás navštívte.

www.trocal.sk
člen projektu idealneokna.sk

88+
Autorizovaní výrobcovia
ALUWIN s.r.o.
Nobelovo námestie 10
851 01 Bratislava
tel./fax: 02 62 41 23 31
aluwin@aluwin.sk
www.aluwin.sk

BM-PLAST s.r.o.
Hviezdna 847/148
930 11 Topoľníky
Tel.: 0915 984 718
info@bmplast.sk
www.bmplast.sk

CEVASERVIS 310 s.r.o.
Cementárska 15
900 31 Stupava
tel.: 0911 146 523
okno@cevaservis310.sk
www.cevaservis310.sk

DRAIF s.r.o.
Záhradná 8
045 01 Moldava nad Bodvou
tel./fax: 055 4607 590
draif@draif.sk
www.draif.sk

EKO TEAM s.r.o.
Farská ul.
018 61 Beluša
tel.: 0903 255 205
fax: 042 47 11 144
ekoteam@ekoteam.sk
www.ekoteam.sk

hagn_leone, k.s.
Poľná 4/a
903 01 Senec
tel.: 02 20 20 90 16
fax: 02 20 20 90 21
matthias.barth@hagn_leone.sk

Kusenda plastové okná s.r.o.
913 07 Zemianske Podhradie 142,
tel.: 0907 146 506
tel.: 0903 570 721
kusendaokna@gmail.com
www.kusendaokna.sk

OBLOK s.r.o.
Starosaská 11
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053 42 99 145
fax: 053 42 99 146
oblok@oblok.sk
www.oblok.sk

SABAR s. r. o.
Pod Stožkami 10
053 21 Markušovce
tel.: 053 44 10 055
plastove.okna@sabar.sk
www.sabar.sk

THERMOLUX s.r.o.
Povoda 506
929 01 Dunajská Streda
tel.: 031 55 25 485
tel./fax: 031 55 15 241
tel./fax: 02 55 56 52 57
thermolux@thermolux.sk
www.thermolux.sk

WIDOS s.r.o.
Podskala 1
052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053 42 98 737
tel. 0911 992 043
info@widos.sk
www.widos.sk

Ponúkame ochranu proti 
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StAVBA ZATePľOVANIe

Obnovu budovy je možné uskutoč-
niť naraz (celková obnova) alebo 
ako čiastkovú obnovu, ktorá za-

hŕňa jeden alebo viac postupových kro-
kov. čiastkovou obnovou je aj významná 
obnova, ktorá je definovaná zákonom  
č. 555/2005 Z. z. v znení zákona č. 300/2012 
Z. z. [1]. Súvisí so stavebnými úpravami, 
ovplyvňujúcimi zníženie potreby energie 
pri užívaní budov.

Významnou obnovou budovy sú stavebné 
úpravy existujúcej budovy, ktorými sa vy-
konáva zásah do jej obalovej konštrukcie 
v rozsahu viac ako 25 % jej plochy, najmä 
zateplením obvodového a strešného pláš-

ťa a výmenou pôvodných otvorových vý-
plní.  Významnú obnovu budovy možno 
uskutočniť naraz alebo postupnými (čiast-
kovými)  stavebnými úpravami. Pokiaľ sa 
významná obnova uskutočňuje postu-
povými krokmi, každý postupový krok je 
čiastkovou obnovou budovy. V prípade, že 
vykonané stavebné práce sú v rozsahu viac 
ako 25 % plochy obalu budovy (napríklad 
plocha vymenených okien), má vlastník 
povinnosť zabezpečiť k ukončeniu týchto 
prác energetický certifikát [2]. Vzhľadom 
na vzájomné súvislosti vykonania jednot-
livých stavebných úprav je výhodné vý-
znamnú obnovu budovy (zmenu úrovne 
tepelnej ochrany obvodového a strešného 
plášťa, vnútorných deliacich konštruk-
cií medzi vykurovanými a nevykurova-
nými priestormi a výmenu otvorových 
konštrukcií) vykonať naraz. Povinnosťou 
vlastníka budovy (jej častí) alebo v jeho za-
stúpení správcu je zabezpečiť aj hydraulic-
ké vyváženie vykurovacej sústavy, vrátane 
regulácie v zásobovaní teplom. 

Zákon č. 555/2005 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov ukladá, že ak je to technic-
ky, funkčne a ekonomicky uskutočniteľné, 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť nových budov musí spĺňať 
aj existujúca budova po uskutočnení jej vý-
znamnej obnovy. Obnova budov sa musí 
uskutočňovať v súlade so splnením požia-
daviek, súhrnne vystihujúcich základné 
požiadavky (ZP) na stavby. Konštrukčné 

tEPElNá OchRANA 
ako faktor obnovy budov
OBNOVOU ByTOVEJ ALEBO NEByTOVEJ BUDOVy SA USKUTOČ-
ňUJú ZMENy EXISTUJúCEJ BUDOVy, STAVEBNÝCH KONšTRUKCIí 
A TECHNICKéHO ZARIADENIA BUDOVy STAVEBNÝMI úPRAVA-
MI, KTORÝMI SA PRED UKONČENíM ICH žIVOTNOSTI DOSIAHNE 
SPLNENIE ZáKLADNÝCH POžIADAVIEK NA STAVBy A PREDĺžE-
NIE žIVOTNOSTI STAVBy OBVyKLE BEZ PRERUšENIA UžíVANIA 
BUDOVy.
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SúčiNiTeľ PRechoDU TePLa koNšTRUkcie w/(m2.K)

Maximálna 
dovolená hodnota 

Umax

Normalizovaná 
(požadovaná) 

hodnota
UN

Odporúčaná
hodnota 

Ur1

Cieľová 
odporúčaná

hodnota
Ur2

Vonkajšia stena a 
šikmá strecha nad 
obytným priestorom 
so sklonom >45°

0,46 0,32 0,22 0,15

Plochá a šikmá strecha 
≤ 45° 

0,3 0,2 0,10 0,10

Strop nad vonkajším 
prostredím 

0,3 0,2 0,1 0,1

Strop pod nevykurova-
ným priestorom 

0,35 0,25 0,15 0,15

Otvorové výplne 1,70 1,40 1,00 0,60

riešenie budov ovplyvňuje najmä statickú 
a užívateľskú bezpečnosť (ZP 1 a 4), hy-
gienu, ochranu zdravia a životného pros-
tredia  (ZP 3), akustickú ochranu (ZP 5), 
úspory energie a ochranu tepla (ZP 6). 

Požiadavky na tepelnú ochranu 
budov
Navrhovanie stavebných konštrukcií a bu-
dov je podmienené stanovením funkčných 
požiadaviek, tepelnotechnických požiada-
viek na stavebné konštrukcie a energetic-
kých požiadaviek na budovu. Revidova-
ná STN 73 0540-2: 2012 [3] nadobudla 
účinnosť od 1. januára 2013, nadväzne 
na zavedenie nových právnych predpisov 
o energetickej hospodárnosti budov. Na 
nové budovy, ktoré sa postavia alebo ob-
novia po roku 2015, budú platiť prísnejšie 

odporúčané hodnoty pre ultranízkoener-
getické budovy ako normalizované (poža-
dované) a po roku 2020 budú platiť cieľové 
odporúčané hodnoty pre budovy s takmer 
nulovou potrebou energie ako normalizo-
vané (požadované). Projektant je povin-
ný splnenie minimálnych požiadaviek na 
energetickú hospodárnosť budovy zahr-
núť do projektovej dokumentácie na sta-
vebné povolenie alebo na povolenie zmeny 
stavby. Stavebné konštrukcie musia spĺňať 
požiadavky na vylúčenie rizika rastu plesní 
na ich vnútornom povrchu a na vylúčenie 
kondenzácie vodnej pary v stavebnej kon-
štrukcii alebo na jej vnútornom povrchu 
okien. Splnením týchto požiadaviek sa 
zabezpečuje preukázanie splnenia zák-
ladnej požiadavky na hygienu a ochranu 
zdravia. Splnením energetického kritéria 

Tabuľka: Požiadavky na súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie pre rôzne úrovne výstavby

pri uvažovaní neprerušovaného vykuro-
vania (vnútorná teplota 20 °C) a splnením 
kritéria na energetickú hospodárnosť pre 
jednotlivé kategórie budov sa zabezpečuje 
preukázanie splnenia základnej požiadav-
ky na úspory energie a ochranu tepla.    

Tepelnoizolačné materiály a te-
pelnoizolačné kontaktné systé-
my (EtIcS)
Požadované tepelnotechnické vlastnos-
ti plných stavebných konštrukcií (obvo-
dového a strešného plášťa, vnútorných 
deliacich konštrukcií) sa pri významnej 
obnove dosiahnu uplatnením prídavných 
tepelnoizolačných systémov. Pri strechách 
je potrebné uplatniť aj nový hydroizolačný 
systém.
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Výsledné vlastnosti závisia najmä od po-
užitého tepelnoizolačného materiálu. 
V tepelnoizolačných kontaktných systé-
moch sa uplatňujú najmä tepelnoizolačné 
materiály na báze penového polystyrénu 
ePS (biely a sivý grafitový), minerálnej 
vlny MW (dosky a lamely), ale aj fenolovej 
peny. uvedené materiály sa odlišujú hod-
notou súčiniteľa tepelnej vodivosti λePS = 
0,040 W/(m.K), λePS = 0,036 W/(m.K) – 
sivý, λeM= 0,045 W/(m.K) a pre fenolovú 
penu  λ = 0,025 W/(m.K)). Odlišujú sa 
však aj objemovou hmotnosťou. V eTICS 
sa majú používať dosky penového polysty-
rénu s objemovou hmotnosťou 15 až 20 
kg/m3. Objemová hmotnosť dosiek na 

báze minerálnej vlny je 150 až 175 kg/m3. 
Dosky z penového polystyrénu v eTICS je 
možné zabudovávať do požiarnej výšky 
22,5 m. Potrebné je pri návrhu zohľadniť 
požiadavky protipožiarnej bezpečnosti. 
Tepelnoizolačné materiály sa odlišujú aj 
nasiakavosťou, pevnosťou, krehkosťou 
a spracovateľnosťou. 

Pre dosiahnutie požadovanej úrovne te-
pelnotechnických vlastností stavebných 
konštrukcií sa hrúbka tepelnoizolačnej 
vrstvy líši podľa hodnoty súčiniteľa tepel-
nej vodivosti. V súčasnosti je pri obnove 
budov potrebné zabudovávať v eTICS 
hrúbku penového polystyrénu 80 až 120 
mm. Pre splnenie požiadaviek, ktoré budú 
platiť od 1. 1. 2016 bude potrebné zabudo-
vať väčšie hrúbky tepelnej izolácie. 

Zhotovenie zateplenia obvodového pláš-
ťa ovplyvňuje zníženie tepelných strát 
touto stavebnou konštrukciou, zatekanie 
a spôsobuje predĺženie životnosti celej 
konštrukcie. Zabezpečenie týchto zmien je 
možné iba vtedy, keď sa súčasne vykonajú 
zmeny aj na všetkých súvisiacich staveb-
ných konštrukciách, vrátane uskutočnenia 
obnovy balkónov a lodžií. Odstrániť hy-
gienické nedostatky prejavujúce sa ples-
ňami je možné iba vtedy, keď sa súčasne 
s obvodovým plášťom zateplia aj ostenia 
a nadpražia. Zatepliť sa musí aj strešná 
konštrukcia. 

Návratnosť investícií
Výpočtové obdobie na hodnotenie návrat-
nosti investícií do obnovy budov sa uva-
žuje 30 rokov pre bytové a verejné budovy 
a 20 rokov pre nebytové budovy. časová 
návratnosť investícií sa požaduje menej 
ako 15 rokov [1]. Teda predpokladá sa, že 
optimálne sú také návrhy riešenia, ktorý-
mi sa dosiahne návratnosť za 50 až 75 % 
času ekonomického životného cyklu.

literatúra:

[1] Zákon č. 300/2012 Z. z. z 18. septem-

bra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  

č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 

budov a o zmene a doplnení niektorých záko-

nov v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územ-

nom plánovaní a stavebnom poriadku (staveb-

ný zákon)

[2] Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., kto-

rou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o ener-

getickej hospodárnosti budov a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov z 12. novembra 2012

[3] STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana bu-

dov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných 

konštrukcií a budov. Časť 2: funkčné požiadavky

 
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.

Foto: archív firiem a redakcie, TDX
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  kompletne z eloxovaného hliníka,

  elegantný a moderný dizajn,

  odolné voči krupobitiu a námraze,

  integrovaný odkvap,

  možnosť viacerých prevedení: M, y,  
 Tandem atď,

  prevedenie: čierna, bronz, sépia,  
 šedá, nerez.

Moderné, elegantné, 
flexibilné a stabilné  

Autoprístrešky cOOPERIt, s.r.o.
Haburská 49/A
082 01 Bratislava
0918 657 047
e-mail: cooperit@cooperit.sk
www.auto-pristresok.sk
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StAVBA TIeNIACA TeCHNIKA

Takýmto nákupom šetríte na pre-
vádzkových nákladoch, ktoré sa 
vám môžu zohľadniť v cene. Vďaka 

jednoduchej montáži výrobkov môžete 
ušetriť náklady aj za montážne práce. Pre-
čo platiť za jednoduchú montáž desiatky 
eur, keď namontovanie žalúzie či sieťky 
sa rovná svojou zložitosťou namontova-
niu jednoduchej poličky. Takúto možnosť 
ponúka aj e-shop byvatmoderne.sk. Celý 
sortiment je stále aktualizovaný a ponúka 
maximum z oblasti tieniacej techniky. Ne-
musíte tak cestovať a nakupovať produkty 
na rôznych miestach. 

šeTRíTe čaS
Nákupom na internete šetríte čas strávený 
cestou do obchodu, hľadaním produktov 

s výhodnou cenou, vyberaním rôznych 
prevedení, vzorov a farieb. V e-shope mô-
žete nakupovať 24 hodín denne, 365 dní 
v roku a hlavne v pohodlí vášho domova 
bez zbytočného stresu. Zopár kliknutí vás 
prenesie cez všetky zdĺhavé procesy staro-
módneho nakupovania. Dodanie prebieha 

MODERNÝ SPôSOB NAKUPOVANIA 

TieNiacej TechNiky
JEDNODUCHÝ, POHODLNÝ  
A MODERNÝ SPôSOB NAKU-
POVANIA TIENIACEJ TECHNI-
Ky JE MOžNÝ AJ CEZ E-SHOP. 
CIEľOM TAKéHOTO PREDAJA 
JE PONúKNUť ZNAČKOVÝ, 
šTÝLOVÝ SORTIMENT S CENA-
MI, KTORé SI MôžE DOVOLIť 
NAOZAJ KAžDÝ, PRETOžE TO, 
ČO HľADáTE, NAKúPITE VžDy 
ZA VÝRAZNE NIžšIE CENy AKO 
U BEžNÝCH PREDAJCOV. 
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prostredníctvom štandardne využívaných 
kuriérskych služieb. 

SORtIMENt
Nájdete tam produkty, ktoré spĺňajú po-
žiadavky menej náročných klientov, ale 
aj tých, ktorí majú vysoké nároky. Na vý-
ber sú klasické, moderné, ale aj luxusné 
prevedenia tieniacich prvkov. Výrobky 
objednané v e-shope byvatmoderne.sk sú 
prvotriednej kvality, a navyše vyrobené 
prevažne na Slovensku.

MARkíZY
Markízy umožňujú tráviť čas vonku za 
každého počasia a udržiavať príjemnú 
klímu. Premenia vašu terasu či balkón na 
vaše útočisko. udržujú priestor príjemne 
chladným a chránia ho pred horúcim sln-
kom a škodlivými uV lúčmi oveľa lepšie 
ako dáždnik alebo iné tieniace prvky.

žaLúZie
Interiérové horizontálne a vertikálne žalú-
zie sú moderným a esteticky vyváženým 
tieniacim prvkom. Zabezpečuju plynulú 
reguláciu svetla, vstupujúceho do inte-
riéru. Okrem svojej funkcie sú aj jedným 
z vhodných doplnkov pri riešení a tvorbe 
interiéru. 

oRiGiNáLNe DoPLNky
Moderné strešné rolety a žalúzie pre streš-
né okná VeLuX znižujú tepelný efekt zo 
slnka. Napríklad vonkajšia roleta VeLuX 
vie znížiť prestup tepla do interiéru až  
o 95 % a zároveň bráni únikom tepla sme-

rom von až o 15 %. Vonkajšie markízy zni-
žujú prestup tepla do interiéru až o 90 %. 

SLNečNíky
Slnečníky giardini, ktoré sú populárne pre 
rezidenčné a komerčné využitie, sú často 
využívané pre terasy, bazény, bary, reštau-
rácie a ďalšie priestory v exteriéri. Sprí-
jemnia váš voľný čas počas teplých letných 
dní a zároveň svojím luxusným vzhľadom 
vytvárajú elegantný doplnok vašej terasy. 
Rada výrobkov umbrosino ponúka ele-
gantné a flexibilné tienenie vašej záhrady 
alebo terasy. Vďaka dômyselnej kombiná-
cii látok rôznych tvarov a farieb ponúka 
neobmedzený počet pozícií pre zatienenie.

ROlEtY
Rolety predstavujú vysokú ochranu inte-
riéru pred slnečnými lúčmi, ale aj atraktív-
ny a praktický doplnok. Výberom vhodné-
ho typu látky viete vytvoriť veľmi efektný 
dekoračný prvok vášho interiéru a sprí-
jemniť si tak chvíle na odpočinok i prácu. 
Taktiež hliníková línia roliet Laylight po-
núka čistý a jednoduchý vzhľad v prevede-
ní hliník a drevo. Hliník je  materiál ľahký, 
odolný a eklektický. Teplé tóny evokujúce 
drevo spolu s jednoduchosťou hliníka vy-
tvárajú moderný prírodný vzhľad. 

SIEtE PROtI hMYZu
Siete proti hmyzu predstavujú najúčinnej-
šiu ochranu interiéru proti hmyzu. jedno-
duchá montáž a demontáž na okenný rám 
z interiéru z nich robí elegantný, a pritom 
vysoko funkčný doplnok každého okna. 

Sieť je vhodná pre plastové, drevené a hli-
níkové okná s izolačným sklom.

tERASY
Vlastná terasa je miestom pre príjemné 
posedenie pri grile, veselé oslavy alebo pre 
pohodové chvíle na ležadle. Takéto mož-
nosti ponúkajú terasy ReHAu. Ich atrak-
tívne farby a vysoko kvalitná povrchová 
úprava profilov umožňujú pohodlnú chôd-
zu naboso. Vyžadujú len minimálne náro-
ky na údržbu – už žiadne trhliny, žiadne 
triesky. jednoduchá a rýchla montáž, rov-
nako ako bezproblémová demontáž – to sú 
hlavné prednosti tohto systému. Môžete 
tiež zabudnúť aj na každoročnú zdĺhavú 
aplikáciu ochranných náterov a brúsenie. 

Tak neváhajte a nakupujte štýlovo na 
www.byvatmoderne.sk.

Reko v spolupráci s www.byvatmoderne.sk 

Foto: www.byvatmoderne.sk 
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StAVBA BRáNOVé SySTéMy

jedným z prvých krokov pred kúpou 
garážovej brány je výber jej typu. 
Spoločnosť Pemat vie ponúknuť vý-

ber zo 4 typov brán:

  sekčná brána – vysúvacia sa po koľaj- 
 niciach pod strop,

 zásuvná brána – zasúvacia sa popri  
 bočnej stene z vnútra garáže do strany,

  krídlová brána – dvojkrídlová brána,  
 krídla otvárané pomocou kľučky alebo  
 motora,

 rolovacia brána – navíja sa na hriadeľ  
 nad otvor garáže.

Druhým krokom pri výbere brány je jej fa-
rebný odtieň. Dnes je možnosť výberu veľ-
kého množstva laminácií aj v imitácií dre-
va. Laminácia má výhodu bezúdržbovosti 
povrchu brány a farebnej stálosti odtieňa. 
V prípade záujmu o farbu podľa vzorkov-
níka RAL sa dávajú sekcie brány striekať 
do lakovne.

Z vnútornej strany je brána biela, keďže 
aj steny garáže sú spravidla biele. Pre ná-
ročných zákazníkov je možnosť výroby 
sekcie brán z masívu. Ďalším krokom pri 
výbere brány je jej dizajn. Dnes je na trhu 

AKO SI VyBRAť 
GaRážoVú BRáNU

GARážOVá BRáNA 
JE NEODDELITEľNOU 
SúČASťOU DOMU. 
VEľMI ČASTO BÝVA 
DOMINANTNÝM PRVKOM 
NA DOME, PRETO JE 
DôLEžITé PRI VÝBERE 
BRáNy KLáSť DôRAZ NA 
JEJ CELKOVÝ DIZAJN.

cERtIFIkát kVAlItY



VýBeR DoDáVaTeľa 
GaRážoVej BRáNy
Keď už máte vybratý farebný odtieň, di-
zajn a izoláciu brány, je dôležité si vybrať 
správneho dodávateľa brány, ktorý vám ju 
dodá a namontuje. Pri výbere dodávateľa 
sú dôležité faktory, ktoré vám zaručia kva-
litnú dodávku brány a tovaru v presnom 
prevedení podľa výberu, v dohodnutom 
čase a termíne a, samozrejme, kvalitný zá-
ručný a pozáručný servis. Skôr ako si brá-
nu objednáte u konkrétneho dodávateľa, 
je dôležité sa presvedčiť, či tento dodávateľ 
má sídlo spoločnosti, či má oprávnenie na 
montáž garážových brán, či má zaškole-
ných a odborne spôsobilých zamestnan-
cov a či spĺňa BOZP pre bezpečnosť pra-
covníkov, ktorí používajú správne náradie 
na montáž garážových brán, a prípadne či 
vlastní certifikát kvality ISO 9001:2008, 
čo svedčí o kvalitnom výrobnom procese.

kVAlItNÝ tOVAR A ODBORNE 
PReVeDeNá moNTáž
Neodporúčame zakupovať bránu bez mon-
táže, pretože odborné nastavenie brány je 
dôležité pre jej dlhodobú životnosť. Ne-
odborne namontovaná a nastavená brána 
má za následok krátku životnosť kom-
ponentov, neustále sa prejavujúce chyby 
pri ovládaní a mnoho ďalších problémov, 
ktoré vám nestoja za ušetrené peniaze za 
montáž brány. Dôležitým krokom pri roz-
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hodovaní, akého zvoliť dodávateľa, je aj to, 
či má vo vašom regióne zastúpenie, kde ho  
v prípade záručného alebo pozáručného 
servisu máte po ruke. Ďalším veľmi dôleži-
tým krokom je záruka na garážovú bránu 
poskytnutá od dodávateľa. Každý dodá-
vateľ má právo určiť dĺžku záručnej doby. 
Najkratšia záručná doba na garážovú brá-
nu je podľa zákona 2 roky, čo je aj bežné 
v praxi. Pri dlhšej záruke ide spolu so zá-
rukou aj cena – čím je záruka dlhšia, tým je 
cena za bránu vyššia. Posledným krokom 
je výber rôznych potrebných doplnkov, 
ako sú napríklad:

  núdzový otvárač – pre prípad potre- 
 by núdzového otvorenia brány, ak do  
 garáže nie je okrem brány iný vchod,

  personálne dvere do brány – prak- 
 tický prechod cez bránu bez nutnosti  
 otvárania celej brány.

Na brány je aj mnoho iných doplnkov, na 
ktoré je dôležité sa dodávateľa opýtať, aby 
vaša brána spĺňala maximálny komfort. 
Úplne posledným, avšak veľmi dôležitým 
faktorom je cena za garážovú bránu. Všet-
ci vieme, že najlacnejší tovar nie je ten 
najlepší. Odporúča sa vytipovať si určitý 
počet dodávateľov a u týchto si nechať 
vypracovať cenovú ponuku. Pri porovná-
vaní ponúk nie je najlacnejšia tá, ktorá je 
za najmenej peňazí. Treba si v ponukách 
porovnať typ, farbu, ovládanie, doplnky, 
izoláciu a zvážiť aj záručnú dobu so servi-
som. Prajeme vám to správne rozhodnutie 
a príjemne strávené chvíle pri dobrom vý-
bere vašej novej garážovej brány.

Peter Pakši, www.pematbrany.sk

Foto: Pemat Slovakia

viac možností vzhľadu vonkajšej strany 
brány. Najčastejšie používané sú v tomto 
prevedení:

  kazetový motív – vždy bol a bude  
 atraktívny pre celkový vzhľad vašej  
 garážovej brány,

  pruhovaný motív – atraktívny  
 s rovnomerným rozdelením pruhov na  
 bráne,

  stredový pruh – dotvára dizajn mo-  
 derného domu dnešnej architektúry,

  hladký dizajn – je určený pre ľudí,  
 ktorí chcú vyniknúť štýlovým dizajnom  
 modernej brány.

Ďalším z doplnkov dizajnu brány sú pre-
svetľovacie okienka. je to spôsob, ako pre-
svetliť vnútro garáže a zároveň prikrášliť 
dizajn brány. Na výber je niekoľko druhov 
okienok pre lepšie prispôsobenie k štýlu 
domu. Ďalším krokom po výbere fareb-
ného odtieňa a dizajnu je izolácia panelov 
brány. Pri dnešných nízkoenergetických 
stavbách sa kladie dôraz na kvalitnú izolá-
ciu brány. Dnes je na trhu možnosť izolácie 
od 20 mm – 42 mm. Izoláciu panelu tvorí 
polyuretán. Po obvode je brána izolovaná 
gumeným tesnením. 

„je dôležité mať dodaný 
kvalitný tovar a odborne 

Prevedenú montáž.“



S približujúcou sa búrkou stúpne sta-
tické napätie v atmosfére, z ktorého 
je aktívna časť zachytávača schopná 

sa nabiť až na 15 kV, teda nepotrebuje 
napájanie z cudzieho zdroja. Pri prekro-
čení prahovej hodnoty dochádza k úderu 
blesku. V tomto okamihu reaguje aktívny 
bleskozvod vyslaním ústretového výbo-
ja skôr ako pasívny zberač. Rozdiel v re-
akčnom čase sa označuje ako „iniciačný 
predstih“. Tento ústretový výboj sa spája 
vysoko nad chráneným objektom s prichá-
dzajúcim hlavným výbojom, čím je zjed-
notený blesk privedený priamo na hrot ak-
tívneho zberača. Ďalej je vedený zvodom 
do uzemňovača, kde sa rozptýli do zeme. 
Z toho vyplýva, že aktívny bleskozvod 
blesky nepriťahuje, ale bezpečne sa spojí 
len s bleskami v priestore definovanom 
rádiusmi ochrany a výkonom jednotlivých
modelov.

Prečo používať aktívne blesko- 
zvody a zemniace sústavy:

- poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti  
 v porovnaní s klasickými bleskozvodmi,

AktíVNE BlESkOZVODY 
a uzemňovacie systémy

- zberač aktívneho bleskozvodu nahrá-      
  dza celú zbernú sústavu konvenčných   
  bleskozvodov,
- poskytujú značnú úsporu zvodového       
 materiálu, materiálu na uzemnenie  
 a montážnych prác,
- výrazne redukujú zásahy do fasády  
 a strešného plášťa,
- životnosť aktívneho bleskozvodu je  
 porovnateľná so životnosťou budovy,
- možnosť použitia ako oddialený  
 bleskozvod (napr. pre skupinu objektov  
 alebo vo výbušnom prostredí),
- typizované uchytenia zberačov pre  
 všetky typy objektov a striech,
- zachytávače vyrobené z nerezu zaručujú 
 dlhodobo nízky zemný odpor,
- rôzne možnosti systémových riešení aj  
 pre problematické podmienky 
 zemnenia.

Reko

Foto: LP – AXIS s.r.o.

StAVBA TZB
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NA BLESKOZVOD JE POTREBNé 
MySLIEť Už PRI ZáKLADOCH 
DOMU. CHRáNI PRED PRIA-
MyM úDEROM BLESKU, ALE 
TIEž PRED JEHO DôSLEDKAMI 
AKO Sú PREPäTIE A ELEKTRO-
MAGNETICKé RUšENIE.





V minulosti sa exteriéry zvykli 
osvetľovať lampášmi s nezávislými 
zdrojmi energie, prípadne potiah-

nutím elektrického osvetlenia na fasádu 
a nezriedka musela stačiť jednoduchá ob-
jímka a v nej žiarovka. Základnú potrebu 
osvetlenia sa tak síce podarilo dosiahnuť, 
ale bez akéhokoľvek komfortu a nastavi-
teľnosti. Svetlo na priedomí, záhrade alebo 
pri garáži teda síce „bolo“, ale v mnohých 
prípadoch viac oslepovalo, ako žiarilo tam, 
kde to bolo potrebné. Všetci si dobre pa-
mätáme, ako sa bez baterky v tmavých 
priestoroch takmer nič nedalo nájsť. Ne-
hovoriac o čoraz výraznejšej potrebnej 
bezpečnosti domu a jeho okolia. Moderná 
doba priniesla osvetlenia so senzormi po-
hybu, ktoré do istej miery situáciu riešili. 
Nie vždy ale bolo možné ich nastaviť pres-
ne tak, ako bolo potrebné. Manipulácia 
s takými svietidlami nebola práve najjed-
noduchšia a užívateľom prekážala najmä 
veľká spotreba elektrickej energie. 

Výrobcovia osvetlenia sa zamerali na špe-
cifické potreby užívateľov okrem tradič-
ných parametrov a z nich vyplynulo, že 
svietidlo by malo byť jednoducho pripoji-
teľné, ľahko nastaviteľné, moderné a na-
vyše úsporné. Podľa bežných požiadaviek 
pri osvetlení terás, dvorov, ale i balkónov 
a záhrad je za najideálnejšie považované 
svetlo, ktoré môžeme umiestniť na ste-
nu. Aby sa však zamedzilo „žiarovkového 
efektu“, tok svetla musí byť správne regu-
lovaný. Svietidlo má byť plne nastaviteľné, 
najmä čo sa týka času svietenia. 
eXTeRIéROVé SVeTLO MôŽe 
Pre každý z týchto účelov je vhodné iné 
nastavenie. Pre vchody, garáže a dvory sú 

SKúSTE NEPOZOROVANE 
PREHUPNúť DO PRíJEMNÝCH 
VOňAVÝCH VEČEROV, KEDy 
ODKLADáME PO CELOM DNI 
PRACOVNé NáSTROJE A CHyS-
TáME SA NA ZASLúžENÝ RE-
LAX. VyCHUTNAJTE SI EšTE VE-
ČERy VONKU, KTORé Sú AKO 
STVORENé PRE SPOLOČNE 
STRáVENÝ ČAS. PRáVE PRETO 
JE DOBRé MySLIEť NA TO, ČO 
S OSVETLENíM PO ZOTMENí, 
KEď PRIRODZENéHO SVETLA 
UBúDA, ALE My SA DNU EšTE 
NECHySTáME.
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OSVEtlItE SI 
BALKóNy, VCHODy A TERASy – 
lAcNO A ŠtÝlOVO



vhodnejšie kratšie časové úseky, pokiaľ 
sa medzi priestormi potrebujete iba bez-
pečne presúvať. Keď na daných miestach 
chcete tráviť viac času, prípadne tam skla-
dujete rozličné predmety alebo nástroje, 
oceníte dlhší čas svietenia. Ak napríklad 
vlastníte domácich miláčikov, je dobré 
myslieť na to, že sa počas noci presúvajú 
na záhrade alebo terase a spínanie senzora 
pri každom pohybe by mohlo byť nežiadu-
ce. Citlivý senzor kvalitných svietidiel na 
stenu napríklad pohodlne rozozná súmrak 
a spína sa pri určitom stupni šera. Naopak, 
brieždenie takto nastavené svetlo vypne. 
Množstvo parametrov, ktoré pri svietení 
môžete zvážiť, napomáha tomu, aby ste 
skutočne efektívne šetrili energiu a finan-
cie do rodinného rozpočtu, ktoré dozaista 
využijete niekde inde.

MODERNé RIEŠENIE = EFEktíVNE 
lED-kY

Absolútnou novinkou sú exteriérové svie-
tidlá s technológiou LeD. Kým ešte do-
nedávna predstavovali LeD technológie 
„hudbu budúcnosti“, dnes ich môžeme 
právom považovať za viac ako plnohod-
notnú náhradu tradičných svetelných 
zdrojov. Vývoj pokročil natoľko, že sa dajú 
použiť aj tam, kde to doteraz nebolo mož-
né. LeD-ky poskytujú nielen efektívnejšiu 
alternatívu klasických svetelných zdrojov, 

ale sú aj viac ekologické, neobsahujú škod-
livé látky, ktoré by zaťažovali životné pros-
tredie alebo ohrozovali zdravie človeka.

Hlavnou výhodou svetelných LeD techno-
lógií oproti klasickým svetelným zdrojom 
je ich efektivita. LeD-ky ušetria až do 90 % 
elektrickej energie. A kým klasické žiarov-
ky premenia na svetlo iba 6 % elektrickej 
energie a zvyšok spotrebujú na produk-
ciu tepla, LeD svetelné zdroje produkujú 
približne 80 lúmenov na jeden watt a iba 
malú časť energie premieňajú na teplo. 
Okrem toho LeD zdroje majú extrémne 
dlhú životnosť, od 25- do 50-tisíc hodín. 
V porovnaní s klasickými žiarovkami, kto-
ré majú životnosť od 1 000 do 2 000 hodín, 
môžu vydržať až 50-násobne dlhšie. Pri 
výhodách LeD svietidiel vyniká aj spoľah-
livosť a odolnosť proti nárazom či otrasom 
pri manipulácii, okamžité rozsvietenie  
a neobmedzený počet spínacích cyklov, 
ktoré sú práve pri exteriérových svie-
tidlách najpotrebnejšie.

Pokiaľ teda hľadáte ideálneho pomocníka, 
ktorý osvetlí vaše exteriéry, dbajte na na-
sledovné kritériá: moderné a inteligentné 
LeD-ky bezpečne osvetlia každú záhradu, 
terasu, balkón alebo domový vchod, a to 
presne tak, ako ich nastavíte. A pritom 
ušetria do rodinného rozpočtu! 

eXTeRIéROVé LeD SVIeTIDLá MAjÚ 
Byť:

  nastaviteľné vo všetkých smeroch a dis-
ponovať pohybovým a súmrakovým sen-
zorom, takže v závislosti od nastavenia sa 
budú zapínať vždy pri pohybe alebo stmie-
vaní. Ďalej majú mať nastaviteľný čas svie-
tenia, umožňujúci zvoliť si taký interval, 
ktorý vyhovuje individuálnym potrebám 
osvetľovaného priestoru – od 5 sekúnd až 
do 10 minút,

 s príkonom porovnateľným so štan-
dardnými žiarovkami (5 W OSRAM PA-
RATHOM CLASSIC A 25 = 25 W žiarovka, 
8 W OSRAM PARATHOM CLASSIC A 40 
= 40 W žiarovka, 10 W OSRAM PA- 
RATHOM CLASSIC A 60 = 60 W žiarovka  
a 14,5 W OSRAM PARATHOM CLASSIC 
A 75 Advanced = 75 W žiarovka) a stude-
ným svetlom, ktorým docielite adekvátne 
osvetlenie balkónov, vchodových priesto-
rov, garáže, terasy či predzáhradky.

VĎAKA LeD TeCHNOLógII VáM uŠeT-
RIA AŽ 80 % eNeRgIe

LeD-ky vám majú všestranne poslúžiť 
– napríklad musia byť odolné voči vode 
a skutočne energeticky nenáročné. 

Myslite na to, že osvetlený vchod do bytov 
alebo domov je výrazne bezpečnejší a po-
skytuje všetkým jeho obyvateľom vyšší 
komfort. Rovnako na terasách a balkó-
noch je z hľadiska bezpečnosti osvetlenie 
veľmi potrebné a praktické – ľahko nájdete 
to, čo hľadáte, a to pri naozaj nízkych ná-
kladoch. 

Pre skutočných fajnšmekrov, ktorí okrem 
všestranného využitia hľadajú vždy nie-
čo viac, sú na trhu pripravené dizajnové 
verzie vonkajších svietidiel. Pri zachovaní 
všetkých funkcionalít prinášajú navyše 
dizajnový vzhľad záhradám, chodníkom, 
balkónom, terasám, ba dokonca fasádam 
či štýlovému osvetleniu čísla domu.

Reko

Foto: Osram, archív firiem a redakcie
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eXTeRIéROVé SVeTLO MôŽe
OSVeTľOVAť:

  záhradu,
  priedomie,
  terasu,
  balkón,
  garáž,
  dvor,
  vchod,
  číslo domu.



19,20 €
2za m   s DPH

uvádzacia cena     u

vá
dz

ac
ia

 ce
na

www.abw.sk

Tehla, ktorá stavia

na rodinnej pohode

Jedinečná betónová tehla Ziegelstein

Spĺňa všetky vaše predstavy o útulnom bývaní. Je krásna, vydrží dlho a nestojí veľa. Kde ju 
dáte, tam sedí ako uliata. Dlažba? Chodník? Terasa? Múrik? Stĺpik? Schodík? V pohode. Má 
ideálne miery, môžete ju položiť, postaviť, vždy zapadne do mozaiky. Inšpirujte sa neko-
nečnými možnosťami betónu ABW.



MAXIMÁLNY VÝKON, MINIMÁLNA NÁMAHA.
REŤAZOVÉ PÍLY McCULLOCH. NEODOLÁTE.

Prichádzajú nové reťazové píly McCulloch. Výkonné motory, 
nízka hmotnosť a prvotriedna ergonómia.
Presvedčte sa sami. www.mcculloch.com

Zakúpite v sieti autorizovaných predajcov Husqvarna a vo vybraných hobby marketoch.
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je možná široká paleta variantov zák-
ladného konceptu. Vizuálna stránka 
skalkového plota sa dá prispôsobiť 

zámeru investora. Skalkový plot môže 
byť pohľadový z jednej alebo z obidvoch 
strán. Môžeme skombinovať skalkový plot 
s mrežou z dreva alebo kovu. Ak chceme 
plný plot, skombinujeme skalkový plot  
s pohľadovým betónom. Na vegetačnú 
časť môžeme použiť rôzne druhy kameňa, 
prípadne betón. 

Do výšky 2,5 m môžu byť betónové nosní-
ky široké len 14 cm – pri šírke kamenných 

prvkov 50 cm, prípadne sa dá zrealizovať 
skalkový plot bez viditeľných nosníkov. 
Nosníky na skalkovom plote sa dajú oblo-
žiť drevom, kameňom alebo keramickým 
obkladom. Skalkový plot môže byť rôzne 
vysoký, prípadne môže mať aj premenlivú 
výšku. Samozrejme, aj rastliny si môžeme 
vybrať s prihliadnutím k ich nárokom. 

Vzhľad plotu podstatne ovplyvní výber 
použitého kameňa. Najvhodnejší je traver-
tín, dostupný v mnohých farbách, vhodný 
je tiež lávový kameň a ryolit, na skalkový 
plot sa však dá použiť viac druhov kameňa.

SKALKOVé PLOTy
SKALKOVé PLOTy SÚ NeTRADIčNOu A MeNej ZNáMOu ALTeRNATíVOu K PLNýM PLOTOM 
Z BeTóNOVýCH TVáRNIC. SKALKOVý PLOT SPĺňA VIACeRé MOŽNOSTI VyuŽITIA –  PLOT, 
ARCHITeKTONICKý DeKORAčNý PRVOK ALeBO AKO POHľADOVá čI PROTIHLuKOVá BARIéRA.  
ZAujíMAVé je VyuŽITIe PRI TeRASáCH A MeDZI RADOVOu ZáSTAVBOu.
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Údržby sa netreba báť. Závlaha je automa-
tická a burina rastie na skalkovom plote 
oveľa menej než na bežných záhonoch.  
Na rastlinách sa vyskytujú bežní škodco-
via, občas sa stretneme s vyhrabávaním 
substrátu od vtákov. Podobne ako na zá-
honoch je dobré priebežne odstraňovať 
odkvitnuté kvety a začiatkom zimy alebo 
na jar suché zbytky rastlín. Občas treba ob-
medzovať agresívne sa rozrastajúce rastli-
ny a do plota si môžeme dosadiť rastlinky, 
ktoré nám v záhradníctve padli do oka. Na 
skalkových plotoch sa dá pestovať väčšina 
nízkych trvaliek, ktoré rastú na skalkách aj  
v záhonoch a nízke ihličnany. Darí sa aj 
rastlinám využiteľných v kuchyni, naprí-
klad oregano, mäta a medovka.

Pretože pri skalkových plotoch získame 
nielen bariéru, ako pri bežnom oplotení, 
ale aj estetickú vertikálnu záhradu, dá sa 
vzhľadom na súčasné trendy a zahusťova-
nie výstavby očakávať ich väčšie rozšírenie. 

Martin Axamit

Foto: autor
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Budete prekvapení, že sa pílenie už 
nemusí niesť v znamení ťažkej dri-
ny. Píly majú v sebe zabudované 

antivibračné tlmiče, ktoré efektívne ab-
sorbujú vibrácie, čím šetria ruky a ramená 
používateľa. Husqvarna priniesla systém 
SmartStart, ktorý zabezpečuje, aby píla 
štartovala rýchlo a s najmenšou možnou 
námahou. Odpor štartovacieho lanka je 
znížený až o 40 %.  Ak preferujete neru-
šené pohodlie a maximálny výkon, môžete 
si vybrať niektorú z akumulátorových píl. 
Ich vysoký výkon, tichá prevádzka a dob-
re vyváženie sú totiž vlastnosti, ktoré pri 
práci s akumulátorovou pílou ocení každý. 

BeZPečNoSť  NaDoVšeTko
Počas práce s pílou sa neraz dostanete do 
situácie, kedy bezpečnostné prvky píly 
dostanú „zabrať“. Vtedy iste uvítate kaž-
dý bezpečnostný prvok, ktorý vám píla 
poskytuje. V nebezpečných situáciách ur-
čite oceníte unikátny bezpečnostný sys- 
tém pre reťazové píly TrioBrakeTM od  
Husqvarny. Reťaz píly sa pri práci zabrzdí 
nielen ľavým zápästím či zotrvačnosťou, 
ale aj pravou rukou. Trojitá ochrana vďaka 
systému TrioBrakeTM v sebe skrýva nielen 
zabrzdenie reťaze píly v nebezpečnej situ-
ácii, ale aktivuje sa aj vtedy, keď používate 
pílu nesprávne a nebezpečne nad úrovňou 

PíltE 
BeZPečNe!

KEď CHCETE ČOKOľVEK OD-
REZAť, MUSíTE MAť ISTOTU, 
žE SA NA SVOJU PíLU MôžETE 
SPOľAHNúť. PíLy OD šVéD-
SKEHO VÝROBCU HUSQVAR-
NA Sú NAVRHNUTé TAK, ABy 
VáM PADLI DO RUKy A POS- 
KyTOVALI VáM MAXIMáLNE 
POHODLIE A BEZPEČNOSť PRI 
PRáCI. PATRIA MEDZI šPIČKU 
NA SLOVENSKOM TRHU NIELEN 
Z POHľADU VÝKONNOSTI, 
fUNKČNÝCH VLASTNOSTí, ALE 
AJ BEZPEČNOSTI V KAžDEJ 
SITUáCII.
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ramien. Nový rozmer ochrany pri práci 
s reťazovou pílou vám tak poskytne istotu 
v najrôznejších situáciách.

BeZPečNoSTNé PRVky 
ReťaZoVej PíLy:

CHRáNIč PROTI SPÄTNéMu ÚDeRu 
A BRZDA ReťAZe
Brzda reťaze sa aktivuje štandardne dvo-
ma spôsobmi. Niektoré píly sú vybavené 
funkciou TrioBrake™, pri ktorej je brzda 
aktivovaná až troma spôsobmi.

a. Ak zatlačíte ľavým zápästím na páku 
brzdy smerom dopredu, brzda reťaze sa 
aktivuje.

B. Po spätnom údere sa brzda reťaze zap- 
ne pôsobením vytvorenej zotrvačnej sily.

C. S funkciou TrioBrake™: Ak vaše pravé 
zápästie nadvihne páku na zadnej rukovä-
ti, brzda reťaze sa aktivuje. K aktivácii do-
chádza pri nesprávnom držaní píly.

POISTNá PáčKA PLyNu 
Poistná páčka plynu je navrhnutá tak, aby 
sa zabránilo náhodnému stlačeniu plynu. 

Plyn funguje len vtedy, ak je zatlačená po-
istná páčka plynu, to znamená, ak je pri 
pridávaní plynu pevne uchopená zadná 
rukoväť píly.

ZACHyTáVAč ReťAZe
Zachytávač reťaze je navrhnutý tak, aby 
zachytil reťaz pri jej roztrhnutí alebo vy-
šmyknutí z vodiacej lišty.

CHRáNIč PRAVej RuKy 
Chránič pravej ruky je navrhnutý tak, aby 
chránil ruku používateľa pri roztrhnutí re-
ťaze alebo pri jej vyšmyknutí z vodiacej lišty. 

ľAHKO DOSTuPNý VyPíNAč STOP
Vypínač musí byť umiestnený na píle na 
mieste s ľahkým prístupom tak, aby sa dal 
motor v kritickej situácii rýchlo vypnúť.

šTýLoVé, a PRiTom BeZPečNé
Tak ako pri každej odbornej a nebezpečnej 
práci sa používa ochranné oblečenie, tak 
aj pri práci s pílou je nevyhnutné použí-
vať vhodné ochranné oblečenie. Ochranné 
oblečenie Husqvarna je vyrobené z vyso-
koodolných materiálov, ktoré spĺňajú aj 

tie najprísnejšie požiadavky pri náročných 
pracovných úlohách. Tie vyžadujú maxi-
málnu ochranu proti prerezaniu reťazovou 
pílou, ale zároveň vysokú úroveň pohodlia 
na spríjemnenie pracovného dňa. Pri prá-
ci s reťazovou pílou používajte aj prilbu 
s chráničmi sluchu a ochranné okuliare, 
ochrannú obuv a vhodné ochranné ruka-
vice. Zo širokého sortimentu si určite vy-
berie každý.

ZáVER
Reťazová píla je veľmi účinný nástroj, ale 
ak sa nepoužíva správne, môže byť aj veľ-
mi nebezpečná. Ak chcete predchádzať 
nehodám a zbytočnému namáhaniu, mali 
by ste používať správne pracovné techni-
ky, čo najlepšie bezpečnostné vybavenie  
a modernú reťazovú pílu s funkčnými bez-
pečnostnými prvkami.

Reko v spolupráci so značkou Husqvarna

Foto: Husqvarna
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RElAx ZáHRADA

PRíRODNá 
jeSeNNá POHODA

TÚŽITe PO jeDNODuCHOSTI, 
ODPOčINKu, ZDRAVí A PRí-
RODe? DAjTe VO SVOjICH 
PRíByTKOCH PRIeSTOR Au-
TeNTICKýM, NeuHLADeNýM 
PRODuKTOM S PRIRODZeNýM 
VZHľADOM.

02

03

neurobíte žiadnu 
chybu, ak necháte 

vyniknúť Prírodu. využiť 
môžete Prírodné materiály 
a odlišné druhy rezaných 
kvetov...



Pokiaľ vás baví pracovať v záhrade 
a obrábať pôdu vlastnými rukami 
alebo piecť domáci chlieb, nie je nič 

zvláštne na tom, vytvárať si vlastné kve-
tinové aranžmány. Využiť pritom môžete 
všetky dostupné materiály z vlastnej zá-
hrady. Presne také, v štýle vintage, sú i je-
senné inšpirácie od Ateliéru Papaver. 

„Naše aranžmány charakterizujú najmä 
slová netradičné, prírodné a vintage. Neu-
robíte žiadnu chybu, ak necháte vyniknúť 
prírodu. Využiť môžete prírodné materiály 
a odlišné druhy rezaných kvetov. Zapojte 
predovšetkým kvety z lúk, lesov, vinohra-
dov a záhrad podľa aktuálneho ročného 
obdobia,“ radia floristky. Tento akoby za-
snený a melancholický dizajn je typický 
aj pre ich jesenné aranžmány, do  ktorých 
sa neboja zakomponovať aj nečakané prv-
ky – kombinujú staré s novým, zeleninu  
s ovocím a kvetinami, využívajú rôzne vet-
vičky, prúty, trávy. Využiť však môžete aj 
kôru alebo mach, nazbierané na prechádz-
ke v parku či v lese.

Tvary kytíc môžu byť veľmi rozmanité – 
väčšinou sa odvíjajú od použitého mate- 

V SVIeŽOM MODeRNOM PROS-
TReDí, OKOReNeNOM SPRáVNOu 
DáVKOu NeDBALej eLegANCIe, 
NeMôŽe CHýBAť VTIP A MOMeNT 
PReKVAPeNIA.

109

v nich udržaná rovnováha mezi prírodný-
mi a ľudovými farbami. Kombinuje sa celá 
škála neutrálnych prírodných tónov s vý-
raznými farbami, pastelové a tlmené farby 
sa pridávajú ako akcenty. Lákajú nás, aby 
sme zasadli ku krásne prestrenému stolu 
a vychutnali si úžasnú kombináciu farieb 
a vôní.

kDe VšaDe môžeTe hľaDať 
iNšPiRáciU? 
Monika Vargová z Ateliéru Papaver hovo-
rí: „Základom našej inšpirácie sú otvorené 

riálu. V takýchto inšpiráciách platí, že ma-
teriály sú určujúce viac než tvary. Robust-
ný vidiecky vzhľad kytíc nejlepšie vynikne  
v masívnych alebo nostalgických vázach. 
Nezabúdajte ani na vstup do domu, bal-
kón či terasu – oživí ich farebná jesenná 
výsadba v zaujímavých nádobách.

MODERNA, klASIkA A ŠtÝl 
S AtMOSFéROu
V jednotlivých štýloch sa jesenné inšpirácie 
interpretujú rôznym spôsobom. Napríklad 
v moderných štýloch sú ozdoby pomerne 
strohé, pracuje sa tu s geometriou a kon-
trastom. V klasickom štýle sa často využí-
vajú rôzne drapérie, stuhy a krajky a je pre 
ne typické predovšetkým použitie teplých 
farieb. Štýl aranžmánov s atmosférou leží 
niekde uprostred a využíva tradičné tvary 
v modernom poňatí a prekypuje okúzľu-
júcimi kombináciami pestrých farieb. je 

oči a myseľ. Otvorené oči preto, aby sme 
videli farbu listov, štruktúru kôry, veľkosť 
plodov, tvar konárov – jednoducho rozma-
nitosť prírody ako takej v každom ročnom 
období. Otvorená myseľ nám pomáha 
vnímať, že aj na prvý pohľad neskombino-
vateľné sa zlúčiť dá, vidieť nové možnosti 
a neštandardné použitie materiálov.“

Andrea Mičková

Foto: Ateliér Papaver

04

05 06

01 Kvety môžete aranžovať aj v takých   
 netradičních nádobách, ako sú staré   
 gumáky.  Kontrast elegantných horten- 
 zií a obyčajných gumákov je efektný 
 a originálny. 
02 Červené jabĺčko nikdy nesklame 
 a vždy navodí pocit domova a tepla.   
 Zelený brečtan je klasikou pripomínajú- 
 cou atmosféru babičkinej záhrady.
03 Aby počas chladnejších sychravých   
 mesiacov nevyzeral váš domov poch-  
 múrne, možete ho oživiť farebným   
 vresovým vencom.
04 Koľko váži kvetinová krása? Stará ku-  
 chyňská váha sa premenila na malú   
 kvetinovú lúku. Použite veroniky, hnedé  
 konáriky, mach a astry.
05  Z hľadiska tvaru a materiálu predstavujú  
 hliníkové nádoby zaujímavý kontrast  
 s prírodnými materiálmi samy o sebe.
06 Nádherná zbierka! Pestrá jesenná kytica  
 dokonale ilustruje, čo príroda ponúka 
 v tomto ročnom období. Jedinečnosť 
 jej dáva i spôsob, akým sú kvety 
 naaranžované.



Prichádza čas, kedy oberie svoju úro-
du, o ktorú sa celý rok staral a nie-
kedy až prehnane strachoval. Od 

mrazivých zimných dní, v ktorých strihal 
vinohrad a skrehnutými rukami dodával  
teplo svojim viničným krom, cez skorú 
jar, kedy sa tešil každému novému pú-
čiku. Prvé náznaky strapcov ho napĺňali 
prehnanou pýchou a okamih kvitnutia, 
ten zázrak, ktorý trvá len krátku chvíľu, si 
užil so strachom z prvých horúčav a krát-
kych dažďov. Keď sa hrozno zaguľatilo 
do veľkosti malých hráškov, bojoval o jeho 
zdravie aj v temných snoch a nočná mora 
ľadovcov sa vznášala nad jeho vankúšom 
celé leto. V slnečných horúčavách zastrihá-
val neskrotné výhony, ukazoval nalievajú-
cim sa bobuľkám cestu k slnku a s plačom 
v oku odstraňoval nadbytočné strapce, aby 
ešte viacej osladil tohtoročnú úrodu.

Ale teraz, so skracujúcim sa dňom a pr-
vou chladnou nocou, sa konečne trocha 
upokojil. čaká na prvé jesenné hmly. Na 
Tokaji je obdobie oberačiek snáď ešte dlh-
šie a krajšie než inde. Ranné hmly opradú 
vinohrady pavučinou jemného oparu, nad 
ktorým sa jesenné slnko od rána snaží do-
stať bližšie k vyfarbeným strapcom. Do-
praje im posledný kúpeľ v teplých lúčoch.
Vinohradník sa s dojemne prehnanou pý-
chou chváli svojou úrodou. Chodí po vinici 
s vedrom a čerstvo nabrúsenými nožnica-
mi sa zabára do prvých dozretých strapcov. 
Sú nežne priesvitné ako žabie ikry. Holou 
rukou ich popučí, až prvá sladká šťava pre-
tečie cez jeho prsty. Nenásytne si ich oblíže 
a muštomerom odmeria prvý tohtoročný 
cukor, ktorým ho obdarila spravodlivá 
príroda. Keď je hrozno súce, začína sa obe-
račka. 

Vinica obživne rokom zabudnutými pria-
teľstvami a z diaľky zavonia vírivá aróma  
burčiakov, chrumkavých kačíc a teplých 
lokší. Hostina sa môže začať. Keď zakrú-
žite pohárikom plným lahodného moku 
spomeňte na vinohradníka, ktorý zo svo-
jich štepov vypestoval viničný ker, okolo 
ktorého každý rok tancuje svoj tanec lásky. 
Spomeňte si na to, že poctivých sloven-
ských vinohradov stále ubúda a sloven-
ských vín je stále menej. Že neviete prečo? 
Odpoveď je ukrytá v každom z nás. Záleží 
na nás všetkých, či sa pieseň slovenského 
hrozna o pár rokov nezmení na labutiu 
pieseň.

Jaromíra Ostrožovičová

Foto: archív J&J Ostrožovič

áNO, KONEČNE SA OPäť ZAČíNA TO OBDOBIE RADOSTI, PRE-
CHODNEJ HOJNOSTI, VESELEJ PIESNE A SLADKEJ ODMENy PRE 
KAžDéHO VINOHRADNíCKEHO MAJSTRA. KAžDÝ VINOHRAD-
NíK Už CíTI TO JEMNé MRAVENČENIE V KONČEKOCH PRSTOV. JE 
TO TU!

110

RElAx ŠTýL

TOKAjSKá jeSeň 
nesie hrozna pieseň
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RElAx DOVOLeNKA

RekReačNé 
BÝVANIE

NA SLOVENSKU SA STRETáVA-
ME S POMERNE ATyPICKÝM 
SPRáVANíM V OBLASTI PRA-
VIDELNéHO TRáVENIA VOľ-
NéHO ČASU MIMO MESTA. 
NA ROZDIEL OD ZAHRANIČIA, 
KDE ľUDIA UPREDNOSTňUJú 
PRENáJOM NEHNUTEľNOSTí, 
JE U NáS V OBľUBE VLASTNíC-
TVO. ZO šTúDIE EURóPSKEJ 
CENTRáLNEJ BANKy VyPLy-
NULO, žE Až 90 % VšETKÝCH 
NEHNUTEľNOSTí NA SLOVEN-
SKU PATRí KONKRéTNEMU 
MAJITEľOVI. SLOVáCI SA RADI 
VRACAJú DO VLASTNéHO, 
RADI TRáVIA ČAS ZVEľAďO-
VANíM SI SVOJHO MAJETKU, 
LáKA ICH DOMáCA ATMO-
SféRA, KOMfORT A POByT VO 
SVOJOM DOME, ByTE, CHATE 
ČI CHALUPE. 

01
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RekReačNé 
BÝVANIE

Ak sa vo vašej predstave objaví ob-
raz chátrajúceho domu v niekde na 
slovenskom vidieku, tak sa mýlite. 

V obľube, a teda aj čoraz častejšie sa v po-
nuke rekreačných nehnuteľností objavujú 
koncepty, ktoré pre svojich majiteľov pri-
nášajú bývanie bez akýchkoľvek starostí. 
Súčasťou takýchto projektov sú služby 
štvorhviezdičkového hotela, ktoré vytvá-
rajú zázemie pre relax a príjemné chvíle.  
K nadštandardným službám častokrát 
patrí prenájom takýchto nehnuteľností 
počas obdobia, kedy majiteľmi nie sú vyu-
žívané. Majitelia tak môžu svoju nehnuteľ-
nosť ďalej zhodnocovať. 

Ako väčšina ľudí z mesta sa často so zvý-
šeným záujmom obzeráme po nehnuteľ-
nostiach, v rámci ktorých sa môžeme cítiť 
ako na dovolenke. Hľadáme alternatívu 
k svojmu mestskému bývaniu, ktoré nám 
poskytuje všetko, čo potrebujeme k aktív-
nemu životu. Za pravidelnou víkendovou 
zmenou prostredia a oddychom obyčajne 
cestujeme za hranice mesta. Ak sa rozho-
dujeme pre kúpu takejto nehnuteľnosti, 
pri jej výbere zohráva okrem ceny a kvality 
veľmi podstatnú úlohu práve dostupnosť 
a vzdialenosť od primárneho bývania. Náš 
voľný čas je príliš drahocenný na to, aby 
sme ho strávili zbytočným presúvaním 

sa z miesta na miesto. Slovensko ponúka 
množstvo zaujímavých alternatív a vďaka 
rozvíjajúcej sa dopravnej infraštruktúre už 
nie je problém s dostupnosťou.

AltERNAtíVA MEStSkéhO 
BÝVANIA 
Bývanie v prírode či zdravšiu alternatívu 
bývania v meste ponúka aj jazero Vojka, 
vzdialené len 35 km od Bratislavy. Ide o ce-
novo prijateľnejšiu alternatívu rodinného 
domu, situovaného pri najčistejšom jaze-
re na Slovensku. Kombinácia vodnej plo-
chy a priľahlých lužných lesov umožňuje 
rôznorodé alternatívy aktívneho oddychu 
ako napríklad cykloturistiku, všetky druhy 
vodných športov, splavovanie ramien Du-
naja, člnkovanie, rybolov či grilovanie. 
jazero Vojka je uzatvorený, celoročne udr-
žiavaný areál so strážnou službou, ktorý 

poskytuje absolútne súkromie a bezpeč-
nosť majiteľom rekreačných domov, ich 
rodinám a priateľom. Ponúka  na výber 
13 typov rekreačných domov, vďaka čomu 
predurčuje špecifický vzhľad danej oblasti. 
Dostupnosť autom je bezproblémová, keď-
že ide o najpriechodnejší smer Bratislavou 
a danou lokalitou. Takýto typ bývania je 
pre niekoho ideálnou predstavou trávenia 
víkendov, no sú aj takí, ktorí si ho vyberajú 
za svoje trvalé bývanie. Ide napríklad o ľudí 
s flexibilnou pracovnou dobou, bez viaza-
nosti na konkrétne miesto výkonu práce 
alebo o tých, ktorým neprekáža denné do- 
chádzanie pár kilometrov do Bratislavy.  

akTíVNy žiVoTNý šTýL PočaS 
cEléhO ROkA 
Ak patríte k ľudom, ktorí obľubujú ak-
tívny životný štýl v akomkoľvek ročnom 

02

03 04

01 Privátna rekreačná zóna Jazero Vojka je 

prvým projektom svojho druhu na Slovensku.

02 Víkendové domy na mieru situované  

v atraktívnom prostredí priamo pri jazere sú 

vhodné aj na celoročné bývanie.

03 Investujete nielen do skvelého rekreačného 

bývania, ale aj do ideálnej alternatívy k mest-

skému bývaniu.

04 Vychutnávajte si pocit, že ste na dovolenke 

kedykoľvek si zmyslíte.
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období, tak práve vás bude zaujímať 
ponuka rekreačného bývania v pokojných 
lokalitách obklopených lesmi, napríklad 
priamo na úpätí lyžiarskych areálov. Blízky 
kontakt s okolitou prírodou poskytuje 
rôznorodé možnosti oddychu počas 
celého roka. K dispozícii sú lyžiarske 
svahy, bežecké trate, turistické chodníky 
v najkrajších pohoriach Slovenska. Na 
svoje si prídu aj cykloturisti, hubári 
alebo vyznávači športu, akým je golf. 
Termálne kúpalisko Thermal park 
Bešeňová či Aquapark Tatralandia  
s celoročnou prevádzkou vám osvieži 
dušu a pomôže navrátiť energiu, či už po 
náročnej túre, alebo lyžovačke. 

NajžiaDaNejšie hoRSké 
PRojekTy
Ak máte cestu okolo, neváhajte a choďte 
v rámci turistiky navštíviť štýlové a kom-
fortné Apartmány Hrabovo s nádherným 
výhľadom na jazero, ktoré sa nachádzajú 

len 2 km od Ružomberka. Rezort Apart-
mány Hrabovo vám poskytne príjemné 
ubytovanie na Liptove v jedno- , dvoj-  
a trojizbových apartmánoch, či už je vám 
blízka individuálna dovolenka, alebo ro-
dinný pobyt so všetkým, čo s tým súvisí.

Ale ak máte radi Tatry, tak Rezidencia Ku-
kučka alebo Apartmány Lomnica sú urče-
né presne pre vás. Nachádzajú sa priamo 
v srdci Tatier – Tatranskej Lomnici. Vy-
sokohorská architektúra týchto projektov 
je citlivo zasadená do charizmatického 
horského prostredia a ponúka bývanie 
bez akýchkoľvek starostí. ísť si zalyžovať 
a nemusieť vytiahnuť auto z garáže je to 
pravé. Svahy, ktoré sú priamo za oknami, 
ponúkajú najlepšie lyžiarske podmienky 
v Tatrách. Na najvyššie položenej zjaz-
dovke u nás si vychutnáte lyžovačku pri 
teplých slnečných lúčoch, až do neskorej 
jari. Hneď za oknami dýcha zelená príroda 
Vysokých Tatier a vynímajú sa majestátne 
končiare a štíty. Tatranský národný park je 
zapísaný na zozname biosférických rezer-
vácií uNeSCO. Chránené kamzíky, horské 
lesy, doliny, lúky, potoky a plesá – to všet-
ko je nenahraditeľné.

Reko

Foto: archív redakcie

05 Apartmány Hrabovo poskytujú štýlový 

komfort a relax v lone prírody.

06 Apartmány Kukučka sú komfortne zaria- 

dené a vhodné pre okamžité nasťahovanie  

a bývanie.

07 Príjemné pocity z okolitej tatranskej prírody 

posilňuje tradičná horská architektúra stavby  

a interiérov rezidencie Kukučka.

08 Apartmány Lomnica poskytujú nielen ab-

solútny komfort v podobe vlastného bývania, 

ale aj prenájmu a využitia všetkých služieb 

spojených s bývaním a oddychom.

09 Pri siedmich apartmánových domoch 

Hrabovo, ktoré sú umiestnené na brehu jazera 

a obklopené lesmi a v ich tesnej blízkosti, sa 

nachádza najväčšie lyžiarske stredisko Skipark 

Ružomberok – Malinô Brdo.
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„Que escándalo!“ – „Aký škandál!“ 
znejú slová jednoduchej, no 
rytmickej piesne z reproduk-

torov na oslave v jednom z domov v meste 
Chihuahua, centre rovnomenného a záro-
veň najväčšieho z mexických štátov. Tých 
je spolu 31, plus federálny dištrikt. Názov 
Mexika v origináli znie estados unidos 
Mexicanos – Spojené štáty Mexické. 

Desiatky mladých ľudí sa dnes večer bavia, 
tancujú a zhovárajú, popíjajúc pivo, víno 
a tequilu. Samozrejme, bez soli a citrónu či 

VäČšINA RADOVÝCH MEXIČANOV žIJE V SKROMNÝCH POD- 
MIENKACH, NO úSMEV SPREVáDZA VARI KAžDú Z ICH ČIN-
NOSTí. NAMIESTO VEľKÝCH OČAKáVANí SI UžíVAJú TO, ČO 
PRINášA žIVOT. 

RElAx NA CeSTáCH
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škorice a pomaranča. Spôsob pitia destilá-
tu z agávy, aký sa pred časom udomácnil 
i na Slovensku, v Mexiku vôbec neprakti-
zujú. Požívať tequilu so spomínanými do-
plnkami vraj začali obyvatelia uSA v čase, 
kedy z Mexika dovážali druhy tohto ná-
poja s nízkou kvalitou a úlohou soli a cit-
rónu bolo potlačiť ich neveľmi príjemnú  
chuť. 

Luis, jeden z nájomníkov dvojpodlažného 
betónového domu, dnes oslavuje narode-
niny a pri tejto príležitosti pozval všetkých 
známych spomedzi obyvateľov osemstoti-
sícového mesta. je až neuveriteľné, koľko 
ľudí sa dokáže pomestiť do obývačky a ku-
chyne neveľkého betónového domu v ra-
dovej zástavbe, i to, že nik zo susedov sa 

01

02 03 04

05

01 Pokoj a ticho: pláž v blízkosti Loreta na  

 Kalifornskom polostrove

02 Sloboda: skulptúra z centra mesta 

 Chihuahua

03 Detail bohato zdobenej fontány 

 z Monterrey 

04 Typické porasty Kalifornského polostrova

05 Tieto plavidlá patria bohatším obyvateľom  

 mesta Guaymas i cudzincom
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nesťažuje na hluk ani vtedy, keď už vonku 
pomaly začína svitať. „Doprajú nám baviť 
sa, myslím, že sme jeden k druhému tole-
rantnejší než v európe,“ vysvetľuje Luis. 
Svoj obligátny úsmev stratí na niekoľko 
okamihov až na nasledujúce popoludnie. 
upratať všetky miestnosti a umyť hrubou 
vrstvou udupanej špiny pokrytú podlahu 
si vyžiada pár hodín úsilia. Až teraz sa 
ukáže praktickosť povrchov používaných 
v mexických domácnostiach: betónová 
podlaha bez koberca sa ošetruje v porov-
naní s inými materiálmi ľahko. 

oD PoBRežia k PoBRežiU
Mexické brehy obmýva Atlantický i Tichý 
oceán, akurát tu sú k sebe podstatne bliž-
šie ako na území ich severného suseda. 
Napriek množstvu negatívnych informá-
cií, ktoré sa našincovi občas dostanú do 
ucha v súvislosti s pretrvávajúcim konflik-
tom medzi políciou, drogovými kartelmi 
i zločineckými skupinami navzájom, je pre 
nezainteresovaných návštevníkov pomer-
ne bezpečný i sever krajiny. Až tak, že nie 
je veľkým problémom sa presúvať stopom 
v autách a kamiónoch sympatických vo-
dičov. „Môžeš si vybrať: biely alebo červe-
ný!“ žartuje jeden z nich, kamionista Paul, 
na čerpacej stanici medzi Chihuahuou 
a mestom Cuauhtémoc, pomenovanom po 

slávnom aztéckom panovníkovi. Naráža 
na to, že rovnakú cestu meria i jeho kole-
ga na ťahači bielej farby. Nemenej ochotní 
sú ľudia v Cuauhtémocu. Šofér terénneho 
pick-upu, auta populárneho medzi mexic-
kými farmármi, ani nečaká, kým prejdem 
na výpadovku. Zabrzdí a otvorí dvere svoj-
ho vozidla kúsok za centrom mesta. „Idem 
asi do polcesty k vodopádu Basaseachic,“ 
vraví akoby už tušil, kam smerujem. 

Dostať sa takýmto spôsobom až k paci-
fickému pobrežiu v blízkosti Los Mochis 
možno nie je rýchlejšie ako na palubách 
klimatizovaných autobusov, no každý 
úsek cesty má svoj príbeh. Dozvedieť sa 
možno mnoho o živote domácich, od zá-
sobovačov reštaurácií až po vodičov áut 
prevážajúcich zlatú rudu z rozsiahlych 
povrchových lomov do úpravní v podhorí. 
jediným špecifikom oproti našim konči-
nám je, že pri ručnej brzde niektorí domáci 
nosia samopal. Podľa vlastných slov: „Len 
tak, pre istotu!“

POlOStROV SNOV
Kalifornský polostrov, v španielčine na-
zývaný Baja California, má v rámci Me-
xika špecifické postavenie. „To už ani nie 
je Mexiko, ale turistická krajina,“ vraví 
tridsiatnik Raul z Los Mochis. Polostrov 

06 Cestovať na korbe pick-upu je na severe  

 Mexika celkom bežné

07 Mladé dievčiny z Chihuahuy 

08 Moderné centrum Monterrey

09 Magická hlbočina kaňona 

 Barrancas del Cobre

10 Tuning na mexický spôsob

11 ťažké transportné súpravy v soľných 

 baniach Guerrero Negro 
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07 08



119

s rozlohou trikrát väčšou, ako je plocha 
Slovenska, skutočne obdivujú cudzinci, 
najmä surfisti a severoamerickí dôchodco-
via. Aj popularita tohto územia však v po-
slednej dekáde v súvislosti s drogovým 
konfliktom a z neho prameniacimi obava-
mi návštevníkov o čosi klesla. 

Na suchý pás zeme, ktorého povrch tvo-
ria roviny, skalnaté pohoria i kaktusové 
porasty, sa možno dostať predraženými 
trajektami z pobrežných miest mexického 
severozápadu, letecky či veľkou okľukou 
po ceste. Tá však obchádza celý Kaliforn-
ský záliv a to, čo lodná linka zvládne za je-
dinú noc, môže autom trvať i niekoľko dní 
únavnej jazdy. 

Mestečká Loreto či La Paz, ležiace na vý-
chodnom pobreží polostrova, skutočne 
pôsobia ako sen turistov. Ich pokojná, 
zrelaxovaná atmosféra má na míle ďaleko 
od tej, na akú možno naraziť v mestách na 
mexickej pevnine. Cudzinec sa tu môže 
v prostredí reštaurácií, kaviarní a pláží cí-
tiť ako kdesi v Stredomorí a zabudnúť na 
väčšinu problémov ostatného sveta. „Tu to 
ešte nie je nič, ozajstný vrchol komercie je 
Cabo San Lucas – mestečko na najjužnej-
šom výbežku polostrova,“ vraví americký 
Rus Alexej, žijúci v La Paze. 

Alexej je jedným z tisícok mladých ľudí, 
hľadajúcich na Baja California nový do-
mov a najmä samých seba. S matkou ešte 

ako dieťa vycestoval do uSA a dnes sa túla 
po Mexiku a živí sa editáciou študentských 
prác a online poradenstvom. jeho úsmev 
je však trochu nútený – nevie kam patrí, 
ani to, čo bude zajtra či o mesiac... 

VečeR S GiTaRoU 
Celkom iný večer zažívam v pohorí Sierra 
Madre Occidental, oddeľujúcom pacific-
ké pobrežie Mexika od náhorných plošín 
v centrálnych častiach severu jeho úze-
mia. Obyvatelia dedinky Cajurichic majú 
vo svojich očakávaniach jasno. Milujú 
svoje polia, hospodárske zvieratá, domy 
i pôdu. Po ťažkých dňoch zaplnených prá-
cou na majetku si večer spolu sadnú na 
priedomie a dlho do noci hrajú na gitare 
a spievajú. Plné plechovky piva sa rýchlo 
menia na prázdne a na horskú osadu sadá 
súmrak. V slovách piesní veseliacich sa 
členov širokej rodiny i v ich prednese cítiť 
spokojnosť. Sú šťastní preto, že netúžia 
po ničom viac, ako majú. „Naša dedina je 
predsa krásna a dobrá!“ vraví pán Miguel, 
najstarší z nich, a spokojne si prejde rukou 
po hustých čiernych fúzoch. 

Peter Hupka

Foto: autor
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áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu Dom a BýVaNie.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 eur/312,-Sk                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 eur/156,-Sk                                                        
Označte číslo, od ktorého vám bude zaslané predplatné časopisu
Krížikom označte dĺžku predplatného.    

fyzická osoba/meno a priezvisko:.........................................................................................................................................................................................
Právnická osoba/názov firmy:................................................................................................................................................................................................
IČO/IČ DPH:.................................................................................................................................................................................................................................
Ulica a číslo..................................................................................................................................................................................................................................
Obec, PSČ:....................................................................................................................................................................................................................................
Telefón/e-mail:...........................................................................................................................................................................................................................
Číslo SIPO:....................................................................................................................................................................................................................................
Bankové spojenie/číslo účtu:..................................................................................................................................................................................................

Dátum:....................................*Podpis:.................................................................................................

* Svojím podpisom dávam až do písomného odvolania súhlas na zaradenie mojich osobných údajov do databázy. údaje budú použité na vlastné marketingové aktivity 

a služby pre všetky produkty  a médiá vydavateľstva Perpes, s. r. o.

Predplaťte si Dom a BýVaNie a vyhrajte!

 1   2   3    4 

Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do losovania v ďalšom kol
e predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

Traja výhercovia získajú v ďalšom kole predplatiteľskej 
súťaže jednu z uvedených troch cien.

1. cena: 
Kuchynský robot Masterchef 3000 v hodnote 101 €
2. cena: 
žehliaca doska Vileda Premium v hodnote 90 €
3. cena: 
Robotický mop Vileda ViRobi v hodnote 50 €

Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné objednávku predplatného akceptovať. Vyplnený kupón 
a predplatné zašlite na adresu: Perpes, s. r. o., cabajská 28, 949 01 Nitra. Predplatné môžete objednať aj vyplnením objednáv-
ky na stránke www.domabyvanie.eu alebo e-mailom na adresu redakcia@domabyvanie.eu. Objednávku môžete odovzdať 
aj priamo na každej pošte alebo doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo telefonicky na č. 02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213. Na 
základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne zaslaný U –poukaz – podľa požiadavky.
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www.heluz.sk
zákaznícka linka 0800 106 206 Skvelé tehly pre Váš dom

Zdravé a komfortné bývanie s vyváženou prirodzenou mikroklímou. 
Tak ako to iný materiál nedokáže.

Tradičný materiál českej značky, najlepšia technológia, dokonalý a spoľahlivý stavebný systém,
najvyššie tepelnoizolačné parametre v SR aj bez ďalšieho zatepľovania. 

Tehlu ničím nenahradíš
Rozhodli sme sa správne. Tú pohodu v dome z tehál FAMILY si užívame.


