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airhawk COBRA
 účinne zvyšuje ťah komína
 predlžuje životnosť komína
 zabraňuje spätnému ťahu
 maximalizuje využitie paliva
 zamedzuje vnikaniu dažďa a snehu do komína
 priebežne odvetráva a vysušuje aj nepoužívaný komín

airhawk COBRA je samootáčací výklopný nástavec, ktorý 
sa požíva na výstupnom potrubí z krbov alebo kachlí na tuhé 
palivo vrátane uhlia.
Vďaka svojej unikátnej konštrukcii sa vždy natáča v smere vetra 
a optimalizuje tak ťah komína. Možnosť sklopenia zaisťuje jed-
noduchú údržbu komína.
airhawk COBRA  je možné vďaka umiestneniu ložiska 
nad nástavcom používať pri prevádzkovej teplote do 500°C. 
Táto teplota je myslená v ústí prieduchu.

airhawk HEAD
 účinne zvyšuje ťah komína
 predlžuje životnosť komína
 zabraňuje spätnému ťahu
 maximalizuje využitie paliva
 zamedzuje vnikaniu dažďa a snehu do komína
 priebežne odvetráva komín

airhawk HEAD je rotačná výklopná komínová hlavica, kto-
rá využíva prúdenie vetra k zvýšeniu ťahu komína vo ventilač-
ných sústavách.
Konštrukčné riešenie hlavice umožňuje použiť ju ako venti-
lačnú turbínu za účelom odvetrania strešného plášťa, medzi-
strešných priestorov, stupačiek  a podobne. Možnosť sklope-
nia zaisťuje jednoduchú údržbu odvetrávaných priestorov.
airhawk HEAD je možné používať pri prevádzkovej teplo-
te do 150°C. Táto teplota je myslená v ústí prieduchu.

Komínové hlavice
       a ventilačné turbíny

jediná funkčná hlavica
na tuhé palivo

komínová hlavica na plynové
kotle a ventilačná turbína

pri objednávke cez internet zľava 15 % do 10. 04. 2014

www.airhawk.sk
www.fastrade.sk
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Dizajn a funkčnosť v dokonalej 
harmónii. Visign for Style 12. 
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Dlhé zimné večery sú už minulosťou. Po zime prišla jar. Keď vyj-
deme von, cítime, že vietor prináša jarnú vôňu, a my sa tešíme, 
že je to predzvesť niečoho nového. A možno je to začiatok niečo-
ho lepšieho, čomu veríme aj u nás v redakcii. Jar je aj čas veľkého 
upratovania, zmien, pohybu a aktivity. Tieto zmeny prinášajú 
novú energiu a radosť do nášho života. Preto sa nechajte inšpiro-
vať aktuálnym vydaním, v ktorom nájdete novinky a trendy 
v interiéri pre rok 2014, ale aj ďalšie témy z oblasti dizajnu, archi-
tektúry a stavebných technológií. Nech vám je teda jarné vydanie 
zdrojom sviežich nápadov pri realizácii smelých plánov. Spravte 
zo svojho domova miesto, z ktorého budete mať radosť.

V mene redakcie vám prajem príjemné čítanie.

Marián Kraushuber
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PRIEStOR, 
        KTORÝ PlyNIE...
MAJITElIA PODKROVNéHO ByTU V DEJVICIACH V PRAHE SA MôžU POPÝšIť JEDINEČNOSťOU 
SVOJHO OByTNéHO PRIESTORU, KTORÝ JE šPECIfICKÝ HlAVNE SVOJIMI ZAOBlENÝMI 
TVARMI. TO Má ZA NáSlEDOK, žE SPOlOČENSKé PRIESTORy Sú TAKMER BEZ HRANíC 
A ČlOVEK NIMI VOľNE PRECHáDZA BEZ AKÝCHKOľVEK PREKážOK, Až NADOBúDA  
POCIT VZNášANIA SA PRIESTOROM. ZA TÝMTO KREATíVNyM MOMENTOM STOJí  
DVOJICA ARCHITEKTOV ZO šTúDIA A1ARCHITECTS.

01

architektúra projekt
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Lenka Křemenová a David Maštálka 
sú českí architekti, ktorí sa podujali 
na realizáciu projektu v podkrovnom 

byte v Dejviciach v Prahe. Hlavným motí-
vom ich spoločnej práce bolo zameranie 
sa na neobmedzenosť a jednotnú prepoje-
nosť spoločenských priestorov.

OBlé tVARy AkO 
chaRakTeRisTická čRTa byTu
Vstup do priestrannej haly so šatňou ply-
nule prechádza do obývačky a ďalej do 
kuchyne alebo do otvorenej galérie na 
poschodí v časti pre hostí. Na to, aby ar-
chitekti dosiahli maximálny efekt plynutia 
priestoru, ostré rohy jemne zaoblili a po-
starali sa o celkové otvorenie jednotlivých 
častí bytu, a to aj za pomoci použitých 
priehľadných materiálov, ktoré dodávajú 
priestoru potrebnú vzdušnosť a ľahkosť.

ORigiNáLNa sieť NamiesTO 
NudNéhO ZábRadLia
Dvojica zo štúdia A1Architects sa pohrala 
i s dreveným schodiskom, ktoré taktiež 
dostalo oblý tvar. Mierne stočené scho-
disko lemuje prevýšená dizajnová knižni-
ca s presvetlenými momentmi. Namiesto 
zábradlia architekti použili tenkú nerezo-
vú sieť, ktorá umožňuje vizuálny kontakt 
s okolitým priestorom a tento originálny 
prvok zároveň dodáva bytu šmrnc a ná-

paditosť. Byt okrem spoločenských miest-
ností disponuje ďalšími štyrmi izbami, 
z čoho jedna je majiteľmi využívaná ako 
pracovňa.

HARMONIcká kOMBINácIA 
fARIEB A MAtERIálOV
Byt v Dejviciach je zaujímavý hlavne kom-
bináciou materiálov a farieb. Prevládajúca 
biela a šedá farba je akcentovaná čiernymi 
doplnkami. Obloženie v kuchyni je z bie-
leho mramoru, linka je takisto z bieleho 
dreva a kuchynská doska je v kontrastnej 

02

03

04

05

01 Pohľad z poschodia na obývačku cez 

transparentnú nerezovú sieť, ktorá slúži ako 

zábradlie.

02 Podkrovnú obývačku s krbom a schodiskom 

v pozadí osvetľujú rozmerné strešné okná.

03 Kuchynský stôl z masívneho dreva ponúka 

výhľad na štýlovú kuchynskú linku bielej farby.

04 Mierne stočené schodisko z masívneho 

dreva spojuje prízemie s poschodím.

05 Pôvodné trámy sa v podkrovnom byte 

ponechali a dodali tak celému bytu nádych 

rustikálneho štýlu.

Projekt: a1architects

Architekti: mga. Lenka kěmenová, 

mga. david maštálka

úžitková plocha: cca 220 m2

Realizácia: 2011

štúdia: 2010
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Pôvodný stav

Pôdorys podkrovia/návrh

Horné poschodie 

Rez
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farbe, vyrobená z čiernej žuly. Kuchyňu 
s obývačkou prepojuje zaujímavá štruktu-
rovaná stierka šedej farby a celý byt okrem 
bielych stien presvetľuje aj keramická 
dlažba v smotanovej farbe. Tieto pomerne 
chladné a neosobné farby výborne dopĺňa 
drevo, z ktorého sála rodinné teplo. Ná-
bytok z orechového masívu farebne ladí 
s pôvodnými trámami na podkroví, ktoré 
sa ponechali a bytu tak dodali akcent rus-
tikálneho vizuálu. Dojem rodinnej pohody 
umocňujú aj oválne svietidlá z jasanovej 
dýhy, ktoré sú vyrobené na mieru.

Podkrovný byt v Dejviciach je výsledkom 
priateľského dialógu majiteľov s architekt-
mi zo štúdia A1Architects. Spoločnými si-
lami sa im podarilo vytvoriť zo všedného 
podkrovného bytu priam umelecké dielo, 
typické svojimi mäkkými tvarmi a kre-
atívnymi detailmi, vyberanými s citom, 
vkusom a v neposlednom rade šťastnou 
rukou.

Veronika Kalinová

foto: David Maštálka

08

11

09

10

06 Kúpeľňa korešponduje s celkovým di-

zajnom bytu. Biele ladenie kúpeľni dopĺňa 

drevený obklad na strope.

07 Dispozícii podkrovného bytu sa prispôsobili 

aj dvere v kúpeľni. 

08 Dominantným prvkom v kúpeľmi je rozsia-

hle zrkadlo, ktoré sa tiahne pozdĺž celej steny. 

09 Vzorka orechového masívu, ktorý bol pou-

žitý na výrobu nábytku.

10 V priestrannej kuchyni dominuje kuchynská 

doska z čiernej žuly, ktorá dodáva kuchyni 

luxusný výraz.

11 Kuchynskú dosku farebne dopĺňajú zaují-

mavo tvarované stoličky v jedálni. 



10

architektúra projekt

DOM NA TARáNI PRI NITRE OD ARCHITEKTA JARA HRIVNáKA JE 
ZAUJíMAVOU STAVBOU VO VIACERÝCH SMEROCH. ARCHITEK-
TOVI SA PODARIlO NAVRHNúť MODERNú VARIANTU TRADIČ-
NéHO VIDIECKEHO DOMU, KTORÝ VyUžIl VšETKy POZITíVNE 
VlASTNOSTI AUTENTICKEJ VIDIECKEJ ARCHITEKTúRy – OD 
MIERKy, TVARU, SITUOVANIA Až PO POUžITIE PRíRODNÝCH 
MATERIálOV A VyUžITIA VEľKEJ KACHľOVEJ PECE NA 
VyKUROVANIE.

    MODERNÝ 
   VIDIEcky DOM

Dom je tvarovo tradičný, má podlho-
vastý pôdorys, symetrickú hmotu 
so štítmi a znova uplatňuje gánok 

na priedomí. Na rozdiel od skromného 
konceptu ľudovej architektúry narába  
s modernou otvorenou dispozíciou a vy-
užíva podkrovný priestor na bývanie. 
Interiér domu je veľmi účelne prepojený 
s exteriérovým sedením na terase a zim-
nou záhradou. Výsledkom je štýlový níz-
koenergetický dom z dreva a prírodných 
materiálov, ktorý dokázal spojiť výhody 
tradičných a moderných postupov, tech-
nológií a materiálov.

sTRučNÝ POPis ObJekTu
Poloha domu ponúka bývanie bližšie k prí-
rode a historickému urbanizmu. Atmosfé-
ru lokality dotvára blízkosť kúrie z 18. sto-
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ročia, marhuľové sady a mierne zvlnený 
terén s poliami a agátový hájikmi. 

Dostupnosť mesta a blízkosť prírody sa tak 
stretajú v premyslenej stavbe s tradičnými 
aj modernými tech nológiami. Dom je  na-
vrhnutý pre mladú rodinu, ktorej víziou 
bolo bývanie  v dome z prírodných mate-
riálov s čo najmenšou spotrebou energií, 
ako počas výstavby, tak aj počas užívania 
domu.

Dom je prízemný so zobytneným podkro-
vím. Hmotové usporiadanie stavby a von-
kajší vzhľad vychádza z vnútornej dispozí-
cie. Podlhovastý, relatívne úzky tvar domu 
reaguje na pomerne úzku parcelu. Zvolené 
materiály zodpovedajú zámeru uplatnenia 
princípov ekologickej architektúry. 

Základným stavebným materiálom toh-
to ekodomu je drevo. Nosnú konštrukciu 01

02

03

04

01  Pohľad od severovýchodu

02  Obývačka s jedálňou

03  Pohľad na terasu na južnej strane domu

04  Južný pohľad
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domu tvorí drevený skelet. Obvodový 
plášť domu je zateplený klimatizérom, kto-
rý nahradil pôvodne navrhované zateple-
nie pomocou slamených balíkov. Omietky 
v interiéri sú hlinené z miestneho ílu. Hli-
na má skvelé stavebno-fyzikálne vlastnos-
ti, jej najväčšou výhodou je jej schopnosť 
regulovať vlhkosť v interiéri. Zloženie mal-
ty bolo namiešané podľa starého receptu, 
ktorý sa donedávna uplatňoval pri stav-
bách tradičných hlinených domov. 

Pôdorys domu je koncipovaný ako jedno-
duchý obdĺžnik. Dom je na pozemku situ-
ovaný tak, aby  optimálne využíval energiu 
slnka. Na južnej  pozdĺžnej strane domu je 

navrhnutá zastrešená veranda, ktorá tvorí 
nárazníkovú zónu chrániacu dom pred ex-
trémnymi letnými lúčmi, ako aj nepriazni-
vou poveternosťou. 

Do domu sa vstupuje cez východnú tera-
su do vstupnej predsiene. Z predsiene je 
prístupný priestor obývacej izby, tvoriacej 
s jedálenskou a kuchynskou časťou jeden 
kompaktný celok. V kuchynskej časti sa 
nachádza komora. V obývacej izbe je po-
stavená veľká murovaná kachľová pec. 
Obývacia izba je prepojená s exteriérom 
posuvnými dverami umožňujúcimi východ 
na terasu orientovanú do dvora smerom 
na juh. V pravo od vstupného priestoru 

05  Južna strana počas výstavby

06  Pracovňa s hlinenou omietkou

07  Zátišie pri peci

08   Schodisko do podkrovných priestorov

09  Kúpeľňa v podkroví

10  Spálňa

11  Podkrovné priestory

12  Kuchyňa s  jedálňou

05

06

07 08

architektúra projekt
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je situované pohodlné drevené schodisko 
do podkrovia. V podkroví je umiestnená 
detská izba, spálňa a pracovný kút, samo-
statná kúpelňa a WC. Podkrovný priestor 
je okrem štítových okien presvetlený hori-
zontálnymi pultovými vikiermi.

ÚčeLNé a usPORNé bÝVaNie 
V JedNOm
Dôležitú úlohu okrem vizuálnej strán-
ky  zohráva aj otázka úspornosti. Dom je 
navrhnutý tak, aby spĺňal aj tieto nároč-
né požia davky súčasnej doby. Výborne 
energetic ké vlastnosti posúvajú danú stav-
bu do kategórie moderných nízkoenerge-
tických domov. Tieto kvality dom dosiahol 
vďaka použitým materiálom, technológi-
ám a kvalitne prevedeným remeslom. Ob-
vodový plášť a strecha je zateplená kli-

matizérom min. hrúbky 30 cm. Okná sú 
drevené s izolačným trojsklom, podlaha je 
zateplená vrstvou penového skla hrúbky 
25 cm. Časť stien a priečky sú zrealizované 
z klasickej tehly, aby sálavé teplo z kachľo-
vej pece mohlo byť akumulované v priesto-
re. K úspornému konceptu dopomáhajú 
solárne panely na dohrev teplej úžitkovej 
vody a na podporu kúrenia. Originálne a 
hlav ne úsporne bývanie sa v dnešnej dobe 
stáva nevyhnutnou požiadavkou v moder-
nej architektúre.

HARMONIckÝ INtERIéR
Vizuálne originálnu stavbu dolaďuje aj in-
teriér. V dome prevládajú prírodne prvky 
a materiály. Súhru s prírodou a s alterna-
tívnym ladením interiéru dopĺňajú okrem 
priznaných drevených konštrukcií  aj du-

bová podlaha, hlinené omietky, marocký 
štuk a kachľová pec. Mladá domáca pani si 
interiér citlivo dotvorila spojením moder-
ných prvkov so starým, vlastnoručne zre-
novovaným nábytkom. Navrhla aj dizajn 
kúpelní a niektorých nábytkových setov.  
Celkový dizajn domu na Taráni nezaprie 
náklonnosť k zdravému býva niu a cit pre 
čisté harmonické línie, za ktorými je vidno 
spoluprácu architekta a majiteľov domu. 

Reko 

foto: Jaro Hrivnák, Ján Bugár

www.aeroatelier.sk

www.aerodomy.sk

e-mail: aerodomy@aerodomy.sk

Tel.: 0904 680 777
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Interaktívne programy 
na www.prodom.sk: 

zrkadlový obraz, meranie dĺžky, 
meranie plochy, 3D otáčanie, 

3D interiér, farbenie, zariaďovanie.

PRODOM spol. s r.o.
Líščie nivy 9, 821 08 Bratislava 2

Tel.: 02/50 20 39 11, 02/50 20 39 15
Fax: 02/50 20 39 16

e-mail: prodom@prodom.sk
http://www.prodom.sk

•	ubytovanie	v	komfortnej	
	 2-lôžkovej	izbe
•	welcome	drink,	pohár	sektu
•	plná	penzia	formou	švédskych	stolov	
	 (2x	raňajky,	1x	obed,	2x	večera)	
•	neobmedzený	vstup	do	wellness	centra
•	neobmedzená	konzumácia	vybraných	
	 nealko	a	alko	nápojov

DETI	do 10,99 rokov GRÁTIS

RELAX víkend ALL INCLUSIVE
3	dni	s	plnou	penziou	•	2	noci

SENIOR wellness
4	dni	s	polpenziou	•	3	noci	+	2	NOCI	ZADARMO

TOP 
PONUKA

•	ubytovanie	v	komfortnej	2-lôžkovej	izbe
•	welcome	drink,	zázvorový	čaj
•	polpenzia	formou	švédskych	stolov	
	 (5x	raňajky,	5x	večera)	
•	neobmedzený	vstup	do	wellness	centra
•	rašelinové	obklady	pre	rehabilitačné	účely
•	fototerapia,	10	minút
•	nordic	walking
•	vodný	aerobic

Senior	wellness	pobyt	je	možné	
využiť	výlučne	pri	nástupe	na	pobyt	
v	nedeľu.	Pobyt	môžu	využiť	klienti	nad	50	rokov.	

•	poukaz	vystavený	
	 na	meno	obdarovaného	
•	platnosť	poukazu	
	 12	mesiacov	od	vystavenia
•	minimálna	výška	kreditu	je	20,00	€
•	poukaz	je	možné	využiť	na	všetky	služby	
	 hotela	(ubytovanie,	stravovanie,	
	 nápoje,	wellness.	.	.)

REZERVÁCIE
+	421	917	61	61	61	•	rezervacie@therma.sk	
						 	pages/Hotel-Therma/324707401311

www.therma.sk

your 
  relax hotel
your 
  relax hotel

Darčekový poukaz

číslo poukážky:

dátum vystavenia:

Platné pre 1 osobu do 12 mesiacov od vystavenia. 

Prosíme, nechajte si rezerváciu potvrdiť na therma@therma.sk

alebo telefonicky 031/ 552 24 42, 0903 462 235.

 v jednotke v dvojke s niekým

Meno a priezvisko:

Názov pobytu:

Počet nocí:

Typ ubytovania:

Objednané procedúry:

DARČEKOVÝ POUKAZ

13500 €
osoba/pobyt

18900 €
osoba/pobyt

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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bývanie dizajn

NIEKTO JE SPOKOJNÝ S TÝM, AKO SI 
ZARIADIl SVOJ DOMOV PRED ROKMI, 
INÝ VšAK TúžI PREKONáVAť STOPy 
ČASU, CHCE Byť O KROK VPRED. CHCE 
SI VyTVORIť úTUlNÝ A ATRAKTíVNy 
PRIESTOR, KTORÝ DOSTáVA TVáR, ZA-
ČíNA ROZPRáVAť. NEMOžNé? URČITE 
NIE. PRI ZARIAďOVANí INTERIéRU ZO-
HľADňUJEME VEľKé MNOžSTVO fAK-
TOROV. INDIVIDUálNy šTÝl, fUNKČ-
NOSť, ZlADENIE S PRIESTOROM, 
AKTUálNOSť... NEMôžE CHÝBAť 
ZElEň. POD SPOlOČNÝM MENOVA-
TEľOM MODERNéHO, AlE PRAKTICKé-
HO DIZAJNU SA VáM S NAMI PODARí 
VyKúZlIť Váš SúKROMNÝ PRIESTOR, 
KTORÝ RASTIE A VyVíJA SA SPOlU  
S ľUďMI, KTORí HO VyTVáRAJú. VI-
TAJTE VO SVETE NOVÝCH TRENDOV.

02

01
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01 Inspire Design, vybavenie kúpeľne výrobkami falper, 

cena v závislosti od riešenia

02 La galleria, praktická polička do kúpeľne na kolieskach, 

cena v závislosti od prevedenia

03 inspire design, vybavenie kúpeľne výrobkami Falper, 

cena v závislosti od riešenia

04 La galleria, kreslo cebu – železné + sedák, 

70 x 76 x 80, cena 459 €

05 inspire design, sedačka Frajumar, 

cena v závislosti od konfigurácie a zvoleného poťahu

06 La galleria, bambusová lampa caFe, 

146 x 27 x 40, cena 219 €duc ill 04

03

05

06
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bývanie dizajn
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07 La galleria, sedačka buRkLy, 77 x 198 x 89, cena 899 €

08 La galleria, kreslo buRkLy, 77 x 88 x 89, cena 499 €

09 la Galleria, vankúš BAttAlION, 45 x 45, bavlna, cena 23€

10 la Galleria, taburetka BAttAlION, 40 x 40 x 40, bavlna, cena 99 €

11 inspire design, drevený stojan na knihy bonaldo – cubic v čier-

nom prevedení, dizajn: Gino Carollo, cena v závisloti od zvolených rozmerov 

a prevedenia

12 inspire design, kresielka emma v čierno-modrom prevedení, vy-

rába sa na objednávku, cena v závislosti od prevedenia

13 Inspire Design, vešiak Bonaldo lui, dizajn: Mario Mazzer, 40 x 170, 

cena podľa prevedenia

14 inspire design, prenosný stojan na drevo ak47 sPace – WbOX, 

50 x 30 x 50, cena 282 €

15 inspire design, prenosný stojan na drevo ak47 sPace – WbOX, 

30 x 30 x 95, cena 318 €

16 La galleria, stolná lampa ROsaRiO, chrómová, cena 119 €

17 La galleria, stolná lampa v čiernom prevedení s tienidlom, cena 

v závislosti od prevedenia 

19
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13

Reko
foto: archív firiem a redakcie
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Nábytok pre vás vyrábame na mieru z masívneho dreva a preto bude vždy jedinečný 
a originálny. Či chcete zariadiť kuchyňu, spálňu, kanceláriu, vináreň alebo iný priestor, 
sme tu pre vás, aby pohľad na váš nábytok bol zážitkom. Výroba vidieckeho nábytku 
vo francúzskom štýle Provence, Country, Chateau, Rustic Pine, ale aj moderný a trendy 
nábytok. Každý štýl prispôsobíme vašim predstavám.

Originálny masívny nábytok 
kalvinwood
Rastislavice 352
+421 908 28 98 48
Slovakia
www.kalvinwood.sk
kalvinwoodsk@gmail.com
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bývanie dizajn

INtERIéR 2014

Ak chceme úspešne 
nAvrhnúť A zAriAdiť svoj 
interiér musíte mAť víziu.

NA TO, ABy STE SA DOMA CíTIlI SKUTOČNE DOBRE, NESTAČí MAť lEN DOBRú POlOHU DOMU ČI 
ByTU, AlE AJ ZARIADENIE INTERIéRU. NAJSIlNEJší POCIT POHODy TOTIž ČASTO VyTVáRAJú TIE 
NAJMENšIE DETAIly.
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Elegancia a noblesa – moderna s kla-
sikou. Najnovším módnym trendom 
v súčasnom zariaďovaní  interiéru je 

umenie prepájať  moderné prúdy s klasi-
kou tradičného štýlu. Prepájanie a prelína-
nie maximálnej vyzdobenosti a dekorov so 
súčasnými prísnymi minimalistickými for-
mami. V kontraste sa skrýva hlavný pôvab 
tohto smeru zariaďovania. Dokonalosť 
takéhoto interiéru spočíva predovšetkým 

v originalite a kvalite. Stále prevládajú 
výrazné barokové tvary a subtílne ludví-
kovské ornamenty. Bohaté ozdoby a zlatá 
či strieborná farba býva samozrejmosťou. 
Zreteľný je vplyv umierneného dekoratív-
neho štýlu art deco.

ZVLášTNu kaTegóRiu TVORí 
kRišTáľ
Kaskády žiarivých odrazov dávajú svie-
tidlám zaujímavé tvary a ničím nenapo-
dobiteľný svetelný efekt. Stále dominujú 
veľké, bohato zdobené lustre v tradičnom, 
ale aj modernom prevedení. Súčasné inte-
riérové trendy využívajú drobné krištále 

INtERIéR 2014
01

02

03

04

01  To, že klasika nemusí byt v žiadnom 

prípade fádna, potvrdzuje celková kompozícia 

interiéru. Kontroverzné formy citlivo doplňujú 

nápadité doplnky, takto interiér pokojne zne-

sie aj moderné akcenty.

02  Moderne prevedenie krištáľových svietidiel 

dodá vášmu interiéru ten správny akcent, hra 

svetelných efektov je očarujúca.

03  Stvárnenie interiéru ako komplexné ume-

lecké dielo, v ktorom všetko ladí so všetkým  

a doplňuje sa. Podlahy, steny, stropy, nábytok, 

ale taktiež doplnky a umelecké objekty vytvo-

ria neopakovateľný dojem.

04  Drobné sklenené krištáliky vnesú každému 

prvku jedinečnosť 



24

bývanie dizajn

„keď chcete zAriAdiť svoj byt 
osobito, musíte mAť rozvinutý 
cit pre osobný štýl. Aby váš in-
teriér vyzerAl originálne, tAk 
ho okoreňte niekoľkými svoj-
ráznými prvkAmi. tie v správ-
nom pomere dodAjú vášmu 
domovu tú prAvú Atmosféru.“

Mgr. františek Pastorek  pracoval od  

r. 1997 pre medzinárodnú firmu vo viace-

rých európskych a svetových krajinách ako 

communication interior design manager, 

od r. 2008 pracoval pre developerskú 

spoločnosť ako interierový a exterierový 

poradca, od r. 2012 sa plne sa venuje 

interierovému designu vo svojej firme 

AtHomeDesign, s. r. o. 

e.mail: pafe@cnet.sk 

www.ahd.sk

Rada dizajnéra:

05

07
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na zdobenie nábytkov a interiérových do-
plnkov. 

LuXusNá aTmOsFéRa
Nábytok sa ľahko prispôsobí akémukoľ-
vek štýlu a priestoru, ale musí byť osadený  
s potrebným citom pre detail. V interié-
rovom dizajne momentálne tradujú než-
ne pôsobiace sedacie súpravy a pohovky, 
dominantné komody, manželské postele  
s vysokými čelami a taktiež široké spek-
trum svietidiel a dekorácií rôznych tvarov, 
ktoré dodávajú interiéru eleganciu, jedi-
nečnosť a originalitu. Každý kúsok v inte-
riéri však vynikne podľa toho, ako a či ho 
správne umiestnime.

kOmbiNácia Laku, dReVa  
A fARBy
Zatiaľ, čo pohovky a kreslá nachádzajú in-
špirácie v štruktúrach prírody, do popredia 
sa dostávajú lakované plochy nábytkov, 
hlavne v odtieňoch bielej, hnedej či čier-
nej. Väčšinou sa umiestňujú na predných, 

05 .Kombinácia lesklých povrchov a sýtej farby dyhy pôsobí moderne 

a luxusne, celkovo nenarúša harmóniu interiéru.

06  Perfektne zladený interiér je výsledkom neúnavnej snahy o do-

konalosť v zjednotení tvarov, materiálov, farieb a objektov. Vyvážená 

zmes prirodzenej textúry povrchových objektov vnesie interiéru 

hrejivý pocit.

07  Drevo a lak dodáva nábytku nádych elegancie, čistoty.

08  Tyrkysová farba v interiéri vyvoláva pocit sviežosti, pôsobí upoko-

jujúco a vytvorí v interiéri ten správny kontrast.

pohľadových plochách, kde sú prípadne doplnené o nejaký vý-
razný akcent. 

Po väčšine je to kombinácia laku a drevodekorov rôznych dre-
vín, najčastejšie exotických, ktoré vykresľujú najkrajšie štruktú-
ry. Na nich vynikne najlepšie teplá štruktúra dreva.

fARBA 
Farby majú pozitívny účinok na našu náladu a ovplyvňujú ju.  
V interiéroch však volíme najčastejšie bielu alebo jemnejšie od-
tiene, ktoré môžeme oživiť zaujímavým výraznejším tónom, a to 
vo forme textílií, tapiet, interiérových doplnkov, prípadne vý-
razným, solitérnym kusom nábytku v zvolenej farbe.

tento rok dominuje v interiéri tyrkysová, 
Azúrová A belAsá.

Názov tyrkysová farba je odvodený od minerálu tyrkys, kto-
rý má nádherný modrozelený nádych. Ak ste milovníkom 
tejto farby, pravdepodobne ste zdravo sebavedomý, pria-
teľský a šarmantný človek so zmyslom pre humor. Máte 
kreatívne nápady a nerád sa prispôsobujete „šedému prie-
meru“. Je to farba priateľstva. V interiéri pôsobí neuveriteľ-
ne pokojne, možno aj preto, lebo táto éterická farba spája  
v sebe letnú oblohu s rozľahlými oceánmi, alebo preto, že mäkké 
odtiene modrej sú nenáročné na oči a pôsobí upokojujúco.

Mgr. františek Pastorek, 

interiérový dizajnér

foto: archív autora a redakcie

06

08

08
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bývanie umenie

UMELECKá TVORBA MARIáNA KRáLIKA NEZAINTERESOVANéHO 
DIVáKA NA PRVÝ POHľAD OČARí KRáSOU LíNIí A ESTETIKOU 

MäKKÝCH TVAROV. PRI TOMTO STROHOM HODNOTENí TO VšAK 
NEKONČí, PRETOžE V DIELACH MLADéHO AUTORA SA SKRÝVA 

OMNOHO VIAC. ZA EFEKTNÝM VIZUáLOM MOžNO POBADAť 
ODKAZy NA PORyVy DUšE ČLOVEKA, KTORé SA SNAží UMELEC 

JEMNE POODHALIť A TÝM ČLOVEKU PRIPOMENúť TAJE DU-
CHOVNéHO ROZMERU, KTORÝ DRIEME V KAžDOM Z NáS.

Krása línií 
                 v umení bez hraníc

V kresbách a sochách Mariána Krá-
lika napriek jeho mladému veku 
cítiť vyspelosť a rešpekt voči veľko-

sti sveta. V umelcovom repertoári možno 
nájsť abstraktné i figurálne diela, pre kto-
ré je charakteristická štíhlosť a predĺžený 
tvar. Autor pracuje hlavne s líniami, buď 
rovnými, alebo mierne zvlnenými, ktoré 
jeho výtvorom dodávajú jednoduchosť, 
jemnosť a gráciu.

kResby OdRážaJÚce dušu
Kresby Mariána Králika sú prevažne figu-
rálne, najčastejšie zobrazuje akty ženských 
tiel, ku ktorým pristupuje veľmi citlivo 
a nežne. V kresbách prevláda vyjadrenie 
emócie a výrazu nad samotným zobraze-
ním nahoty ženského tela. Mäkké krivky 
tiel vyžarujú ladnosť a subtílnosť s nády-
chom skrytej rafinovanosti.

sOchy s PRecíTeNÝm ZmysLOm 
PRE DEtAIl
V sochách umelca si nemožno nevšimnúť 
dominantný abstraktný charakter sochár-
skej tvorby, aj keď sa autor nevyhýba ani 
inšpiráciám z figurálneho zobrazenia. 
Z bronzu, ocele, železa, ale aj iných mate-
riálov Marián Králik kreuje diela, ktoré sú 
nielen ozdobou v miestnosti, ale priestor 
premenia na opojnú hru zmyslov. V jeho 
tvorbe nájdeme motívy z nejedného ume-
leckého slohu či štýlu. Zaujímavými mo-
mentmi v Králikovej tvorbe sú inšpirácie 
z pravekého jaskynného umenia a nevyhý-
ba sa ani kresťanským námetom, no v pre-
važnej miere v jeho sochárskom repertoári 
prevláda abstrakcia s precíteným zmyslom 
pre detail.

01

02

03
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žiadNe škaTuľkOVaNie
Sám autor charakterizuje svoju tvorbu ako 
rozmanitú a fascinuje ho práve spleť neko-
nečných možností, ktoré umožňujú pou-
žitie rôznych materiálov, postupov a tech-
nológií. škatuľkovanie Mariána Králika 
do určitého štýlu, generácie či skupiny by 
nebolo možné aj vzhľadom na jeho záľu-
bu v presahoch do dizajnu či architektúry. 
Ako aj sám umelec povedal: „ťažko pove-
dať, čo bude nasledovať.“ A práve táto ne-
určitosť a  možnosti bez striktných hraníc 
ho robia ešte zaujímavejším umelcom na 
poli súčasného slovenského výtvarného 
umenia.

Veronika Kalinová

foto: archív Mariána Králika

06

04 01 Okluzor, bronz, 120 x 40 x 15 cm

02 – 03  Vzduchovia, bronz/oceľ, 

110 x 45 x 45 cm

04  kresba/akt 

05 – 06  Točenie v kruhoch, zvárané 

železo, 165 x 200 x 140 cm

ROZHOVOR S MARIáNOM KRálIKOM

  čo vo Vás vzbudilo vášeň pre tvorbu 

kresieb a sôch a ako to vplýva na výsled-

nú podobu Vašich diel?

Môj dedo ma učil kresliť vlnovky, z ktorých sme 

spolu vytvárali zvieratá. To sústredenie na čiaru 

ma očarilo a ja som následne začal pozorovať 

tvary okolo seba iným, pozornejším spôsobom. 

Pozeral som si línie, siluety a prechádzal ich 

pohľadom. Vlastne už ako malý som kreslil 

očami. Vášeň prišla aj cez graffity. Sledoval 

som širokú svetovú scénu a rôzne nové prístu-

py k maľbe a kresbe. A ja som sa skrze to stal 

vizuálne hladným.

 

  Je pre Vás tvorba hra alebo aj tvrdá 

drina či sebazaprenie?

Kresba nie je ľahká. Treba sa pri nej sústrediť 

a trpezlivo sa dostávať k výsledku. Či už ide 

o kresbu, grafiku, návrh sochy alebo dizajnu, 

je nutné dať tomu čas. A ten sa predlžuje aj 

tým, že ma to baví. Socha je kreslenie z každej 

strany, zo všetkých pohľadov a je fyzicky 

dosť náročná. Našťastie, vášeň ma neopúšťa. 

Vplyvom ľudí, ktorých stretávam, či nasávaním 

rôznych vizuálnych informácií z kníh a galérií 

sa vášeň prehlbuje.

 čo Vás inšpiruje? kde hľadáte námety? 

a čo Vám tvorba dáva?

Síce robím veľa úplne voľných diel, často sa 

moje diela viažu aj na priestor, pre ktorý sú 

navrhované. Najčastejšie to však vychádza 

práve z tých skíc, ktoré mám v kvantách po 

šuplíkoch. Je tam prierez figurálnych motívov, 

abstraktov, pocitov, kompozícií a myšlienok. 

Je to pre mňa nejaký časozber ideí a nápa-

dov. Tvorba ma v prvom rade živí a súčasne 

prichádza isté naplnenie, hlavne pri finalizácii 

projektov. 

 ako by ste vlastnými slovami charak-

terizovali svoju tvorbu? skúste zachytiť 

hlavné znaky Vašej tvorby.

Rozmanitá. Stále sa snažím tvoriť niečo nové. 

Takže je ťažko predpokladať, čo bude nasle-

dovať. Baví ma používanie rôznych materiálov, 

prístupov, postupov, technológií. Nechcem byť 

vyprofilovaný len na určitý druh činnosti, práve 

preto sa rád pohybujem v presahoch niekde 

medzi odvetviami umenia, dizajnu, architek-

túry a podobne. Závisí to tiež od potenciálu 

klienta.

O auTOROVi

marián králik sa narodil 7. septembra 

1984 v Poprade. Študoval na fakulte 

architektúry na Ústave dizajnu na slo-

venskej slovenskej technickej univer-

zite, kde pokračoval v doktorandskom 

štúdiu. Dnes pracuje ako odborný asis-

tent v Ústave dizajnu Fa sTu. 

Posledná výstava autora mala názov 

Zvarotvary, Zvarotvory. marián králik 

spolupracoval aj s viacerými univerzita-

mi zo zahraničia, výsledkom čoho je aj 

výstava s názvom metal inspirations/-

košice – európske hlavné mesto kultúry, 

2013. 

 V. k.

05



TRENDy 
V bÝVaNí
PASTELy, DREVO ALEBO LOFTy
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bývanie dizajn

PODOBNE, AKO MENíME šATNíKy, PRICHáDZA S KAžDÝM NOVÝM OBDOBíM AJ ČAS NA 
REDIZAJN INTERIéROV NAšICH DOMOVOV. NAJNOVšIE TRENDy V BÝVANí PRINášAJú MNOHO 
TIPOV, AKO OBlIECť NAšU DOMáCNOSť DO MODERNéHO KABáTA. 

Zmena pritom nemusí byť radikálna 
ani nákladná, stačí použiť moderné 
materiály či farby, ktoré vyčarujú 

v interiéri zázraky. Inšpirujte sa prírodou, 
pastelovými vzormi, loftovým bývaním či 
použitím nestarnúceho dreva. Najnovším 
trendom v bytovom dizajne je použitie 
pastelových farieb či vybavenie v štýle 
energický loft, na ktorý sa pri zariaďovaní 
nekladú žiadne medze kreativite a kladie 
sa dôraz na výrazné doplnky. 

akTuáLNe mOdeRNé šTÝLy 
V INtERIéRI

COOL PASTELS
Decentné pastelové farby sú v súčasnosti 
v interiéri najmodernejšie. Pôsobia veľmi 
sviežo a efektne. Koberce, závesy, nátery 
a tapety v odtieňoch Icing Sugar, Silk Sa-
tin, Super Pink alebo Cool Lemon prináša-
jú zaujímavý kontrast medzi farbami. Po-
pulárne sú aj odtiene a doplnky v tónoch 
Stone Grey, Rouge Red, Wild Plum alebo 
Herbal Green. Aktuálne sú v kurze fareb-
né pastelové kombinácie, ktoré sa vhodne 
dopĺňajú a je na každom jednotlivcovi, pre 
aký variant sa rozhodne.



LOFT LIVING
Loftové bývanie je vhodné pre mladých 
ľudí plných energie, elánu a kreativity. 
Existuje nekonečne veľa spôsobov, ako 
také bývanie prispôsobiť individuálnemu 
vkusu. Inšpirujte sa napríklad kovovými 
farbami v chladných tónoch chrómu z ko-
lekcie Loft living. Zariadiť svoje bývanie 
v štýle loft môže byť nielen účelné, ale aj 
zábavné. Nebojte sa preto kov kombino-
vať s rastlinami, vankúšmi či nástennými 
hodinami. Vytvoríte si tak funkčné a čisté 
bývanie v minimalistickom štýle.

FEELING WOOD
Pravé drevo nikdy nevyjde z módy. Navy-
še sa dá nápaditým spôsobom využiť či 
kombinovať a vy nemusíte mať strach, že 
sa nebude hodiť k moderným dekoráciám. 
Patina alebo zdrsnený efekt povrchu sú 
žiadané spôsoby úpravy a pôsobia moder-
ne a nadčasovo. 

Možností je veľa a každý si môže vybrať na 
základe svojich požiadaviek a osobitného 
štýlu. Interiér tak môže získať pokojnú ale-
bo extravagantnú atmosféru.

Reko

foto: Hornbach
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Pri zariaďovaní detskej izby začnite 
premýšľať o priestore, ktorý máte 
k dispozícii,  vyberte farebnú sché-

mu a štýl, ktorý sa vám páči. Tiež zvážte 
spôsoby, ako začleniť svoj vlastný vkus. 
Plánovanie detskej izby začínajte s kľú-
čovým rozhodnutím o štýle a farebnosti. 
Akonáhle viete, že chcete modernú izbu  
s paletou živých farieb alebo viac tradičnú 
izbu v teplých neutrálnych tónoch, bude 
už všetko ostatné prirodzene nasledovať. 

fAREBNÝ DEtSkÝ SVEt
Detská izba má byť pokojným a bezpeč-
ným miestom, ktoré priaznivo napomáha 
rastu a rozvoju detí. V prvých mesiacoch 
svojho života vnímajú a rozoznávajú rôzne 
tvary a farby, ktoré sa tak stávajú podne-
tom ich osobnostného rozvoja. Moderná 
detská paleta farieb sa pohybuje od mäk-
kých neutrálnych až k odvážnym sýtym 
tónom. Vyberte si akúkoľvek kombináciu 
farieb, ktorá vám robí radosť, no dbajte na 

TVORIVÝ A ZáBAVNÝ 

DEtSkÝ SVEt
BOlA DOBA, KEDy ZARIA- 
ďOVANIE DETSKEJ IZBy 
ZNAMENAlO JEDNODUCHú 
VOľBU fARBy: MODRá PRE 
CHlAPCOV, RUžOVá PRE 
DIEVČATá. DNES Sú MOž-
NOSTI fARIEB A DEKOROVA-
NIA NEKONEČNé A DETSKé 
IZBy ČASTO ODRážAJú 
ZVyšOK ZARIADENIA INTE-
RIéRU A OSOBNOSť JEHO 
OByVATEľOV. 
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to, ako budú farby veľkých plôch – steny, 
podlahy a nábytok  na seba vzájomne pô-
sobiť. 

Malé deti milujú krikľavé farby a silné 
kontrasty, napomáhajú rozvoju ich zraku.  
Často používané farby ako modrá a ružová 
sú farbami pokoja, zelená je farbou príro-
dy a žltá pôsobí veľmi optimisticky a navo-
dzuje pocit radosti. Vyhýbajte sa tmavým 
farbám, malé deti ich väčšinou nemajú 
rady a priestoru tiež uberajú svetelnosť.

PRiesTOR, kTORÝ RasTie s deťmi
V súčasnosti má detský priestor tendenciu odrážať štýl zvyšku 
interiéru, takže pri výbere štýlu berte do úvahy váš domov a jeho 
celkový vzhľad. Tiež majte na pamäti, že sofistikovane zariadená 
detská izba bude slúžiť dieťaťu dlhší čas ako izba zariadená in-
fantilne (v prehnane bábätkovskom duchu). Tá bude už po krát-
kom čase pre dieťa nezaujímavá. Hravú atmosféru je možné ľah-
ko vyčariť tapetou s hravými motívmi či textilnými dekoráciami, 
ako sú závesy, posteľná bielizeň, vankúšiky, sedáky. Možete ich 
jednoducho vymeniť a tým vytvoriť úplne inú atmosféru a výraz.

Pri výbere nábytku venujte najväčšiu pozornosť tým kusom, kto-
ré bude dieťa využívať dlhší čas – napr. postieľka. Tyče mreží na 
postieľke by nemali byť od seba vzdialené viac ako 6 cm. Ak je to 
možné, kvôli bezpečnosti vyberajte nábytok so zaoblenými hra-
nami. Deti predškolského veku často maľujú, modelujú a hrajú 
sa za stolom – ktorý je však pre ne často prinízky alebo privyso-
ký. Dbajte na to, aby malo dieťa stôl prispôsobený svojej výške. 
Ideálne sú stoly, ktoré rastú spoločne s dieťaťom – sú polohova-
teľné a je možné ich prispôsobovať rastu dieťaťa.

Písací stôl detí v školskom veku by mal byť dostatočné veľký, 
pohodlný a predovšetkým dobre osvetlený. V tesnej blízkosti by 
mala byť umiestnená polica na zošity, knihy a učebnice. Hračky 
by mali  byť umiestnené zvlášť, aby dieťa nerozptyľovali.

Detskú postieľku je vhodné umiestniť tak, aby dieťa videlo na 
dvere – bude sa cítiť bezpečnejšie a rozhodne bude mať aj pokoj-
nejší spánok.

S pribúdajúcim vekom zväčša pribúda aj množstvo hračiek, kto-
ré je potrebné občas odložiť. Keďže deti majú najradšej všetky 
hračky stále na očiach, ideálne sú otvorené policové systémy, 
debničky, truhlice atď. 
Veľmi dôležitým je aj výber materiálu – pri hľadaní toho naj-
vhodnejšieho na detský nábytok a hračky je drevo tou najlepšou 
voľbou. Je odolné,  trvanlivé a pôsobí veľmi príjemným a teplým 
dojmom. Vhodný je nábytok z mäkkého dreva. 

HRAVé VZORy
Deti obľubujú zrozumiteľné farebné kresby s jednoduchou sym-
bolikou ako dekoráciou – vzor tapety, textílie či obrázok na ste-



sféru – nie sú však vhodné ako centrálne 
– hlavné osvetlenie priestoru. Praktická 
je inštalácia stmievača na centrálne osvet-
lenie alebo umiestnenie lampy v blízkosti 
prebaľovacieho pultu alebo postieľky die-
ťaťa – avšak v nízkom veku mimo jeho 
dosahu.

Okná je vhodné zatieniť žalúziami alebo 
závesmi, ktoré stlmia svetlo. Hlavne pri 
učení, písaní alebo ďalšej kreatívnej čin-
nosti je dôležité, aby dieťa nebolo oslňova-
né silnými slnečnými lúčmi – to môže byť 
pre neho unavujúce – preto voľte jemnú 
záclonu či záves, prípadne žalúzie alebo 
rolety. Rovnako i dobrá ventilácia je veľmi 
dôležitým prvkom pre zdravé prostredie 
detskej izby. Otvorte okná a vyvetrajte 
tak často, ako je možné a zvážte inštaláciu 
stropného ventilátora pre zvýšenie cirku-
lácie vzduchu. 

beZPečNOsť Na PRVOm miesTe
Ochranné prvky budú potrebné hlavne 
počas získavania mobility dieťaťa. Začnite 
hneď tým, že si sadnete na zem a rozhliad-
nete sa okolo seba z jeho pohľadu. Všímaj-
te si ukotvenie nábytku, ostré hrany atď. 
Bezpečnostné západky a detské brány na-
inštalujte kdekoľvek bude nutné.

Pri zariaďovaní detskej izby nenasledujte 
len svoj vlastný vkus   a štýl,  no dbajte aj na 
vyvíjajúcu sa osobnosť dieťaťa. Viac inšpi-
rácií na www.cymorka.sk.

Mgr. Art Jana Cymorková

foto: archív Cymorka Interior design

ne. Výborným tipom na podporu detskej 
tvorivosti a kreativity sú kriedové tabule, 
ktoré je možné dostať aj vo forme tapety. 

Akonáhle sa už dieťa dokáže samostatne 
obliecť, rado si oblečenie vyberá samo. 
Vhodnou alternatívou ku klasickej šatní-
kovej skrini sú rôzne zásuvné úložné boxy 
na kolieskach s ktorými môže jednoducho 
manipulovať, zasunúť napr. pod posteľ 
a pod.

Nábytok v detskej izbe plní častokrát nie- 
len jeho praktický účel – ale stáva sa súčas-
ťou mnohých hier. Dnes sa pri navrhova-
ní priestorov určených deťom neberie do 
úvahy len aspekt samotnej hry, zohľad-
ňuje sa všetko, čo sa detstva týka, vrátane 
dizajnu, ktorý deti používajú. Detská izba 
má, samozrejme, zodpovedať určitým es-
tetickým kritériám, najdôležitejšia je však 
funkčnosť.

ABy SA NEBálI tMy
Svetlo je pre deti veľmi dôležité – príjemne 
sa cítia v presvetlenom priestore s veľkým 
oknom. Mnohé deti sa boja tmy. Detská 
izba by preto mala byť vybavená dostatoč-
ným osvetlením, no i  jemným mäkkým 
svetlom, ktoré je príjemné hlavne v noci. 
Dôležitá je kvalita svetla – mali by ste po-
užiť teplé svetlo. Dobre osvetlené by mali 
byť všetky časti priestoru. 

Deti obľubujú farebné svetlá, ktoré 
priestoru dodajú hravú a útulnú atmo-



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

902 01 Pezinok
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a montáž
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NEVEšAJTE 
  BEZHlAVO!
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Na upevňovanie vešiakov, rámov, 
pásov a iných hrubších predmetov 
je vhodná nylonová príchytka so 

štíhlym driekom a krídelkami proti otáča-
niu sa v diere. Použitie hocijakého klinca či 
skrutky sa nevyplatí. Upevňovanie čoho-
koľvek na stenu a strop má určité zásady. 

VHODNé kOtVIAcE PRVky
Spoľahlivé a bezpečné pripevnenie pred-
metov na stenu alebo strop vyriešia rôzne 
kotviace a upevňovacie prvky. Je ich veľa, 
od najjednoduchších plastových kotvičiek 
so skrutkami po dokonalejšie s drážkami, 
vrúbkami, cez kovové kotvy po chemické 
kotvenie. Skôr ako siahnete po nejakej prí-
chytke na stenu, mali by ste vedieť, z čoho 
je stena zložená. Je z betónu, plnej tehly, 
dierovanej tehly, pórobetónu či zo sadro-
kartónu? Dôležité je zohľadniť aj hmot-
nosť upevňovaného predmetu. Na základe 
týchto dvoch faktorov si zvoľte vhodné 
kotvenie.

Zásady PRe mONTáž
Na trhu nájdete rôzne druhy kotviacich 
prvkov. Najlacnejšie sú polypropylénové 
kotvičky, no tie majú krátku životnosť. Sú 
krehké a lámu sa. Najbežnejší materiál na 
univerzálne kotvičky je nylon. Univerzál-
ne sú také, ktoré možno použiť do všet-
kých stavebných materiálov na uchytenie 
nie veľmi ťažkých predmetov. Kotvička sa 
prispôsobí – v kompaktných materiáloch 
sa rozpína, v prípade voľného priestoru, 
napríklad v dutej tehle, sadrokartóne sa 
zauzľuje. Je dôležité požívať také skrutky, 
ktoré sú určené na daný typ kotvičky, aby 
celé kotvenie správne fungovalo. Skrutka 
by mala byť taká dlhá, aby obsiahla hrúb-
ku pripevňovaného materiálu plus dĺžku 
kotvičky a ešte by z nej malo približne 

AJ Vy PATRíTE K TÝM, KTORí 
NA UCHyTENIE OBRAZU, lAM-
Py ČI POlIČKy NA STENU PO-
UžIJú ČOKOľVEK, ČO DOMA 
NáJDU? NEIMPROVIZUJTE! 
KOVOVÝCH KOTIEV NA UPEV-
NENIE ťAžšíCH PREDMETOV JE 
NIEKOľKO DRUHOV. NIEKTORé 
Sú UNIVERZálNE, NIEKTORé 
URČENé DO PEVNÝCH MATERI-
álOV, INé ZASA šPECIálNE DO 
PóROBETóNU ČI DO DUTÝCH 
STIEN.

má tendenciu drobiť sa pri univerzálnych 
mechanických kotvách. Na použitie do 
pórobetónu sú určené špeciálne stenové 
kotvičky. Keď sa vyžaduje mimoriadne 
silné pripevnenie, napríklad na zábradlí, 
konzolách na televízor alebo skrinkách 
kuchynských liniek, použite radšej kovovú 
kotvu, ktorá má špeciálnu klinovú a roz-
pínaciu časť s vyššími únosnosťami. Pri 
dodržaní jednoduchých zásad pre montáž 
je kotva schopná prenášať do podkladu 
i vysoké zaťaženie. Ak chcete pripevňovať 
ťažšie predmety na sadrokartónovú stenu, 
je lepšie ich naskrutkovať do zvislých pod-
pier, ktoré sú vo vnútri konštrukcie steny. 
Aby ste nemali problém s výberom vhod-
nej skrutky k príchytke, najvhodnejšie je, 
ak ich kúpite v páre. 

„V špecializovaných predajniach vám s vý-
berom kotvenia do steny a stropu poradia“. 

Okrem výberu stenovej príchytky a skrut-
ky si treba zvoliť aj správny vrták. Na 
obaloch príchytiek býva uvedená veľkosť 
vrtáka, ktorý treba použiť. Na vŕtanie do 
mäkkého materiálu, ako sú pórobetóno-
vé tvárnice, sadrokartón alebo dierovaná 
tehla, postačí obyčajná elektrická vŕtačka. 
Nepoužívajte vŕtačku s príklepom, najmä 
dierovanú tehlu by polámala a na tom 
mieste by sa vám už nič nepodarilo ukot-
viť. Príklep použijete pri vŕtaní do betó-
nu. Pri vŕtaní treba dbať, aby otvor siahal 
dostatočne hlboko do muriva. Nesmiete 
sa spoliehať, že omietka alebo keramický 
obklad niečo udržia. Aj pri chemickom 
kotvení treba najskôr navŕtať dieru s veľ-
kosťou podľa použitého kotviaceho prvku. 
Do otvoru v dierovaných podkladoch sa 
najskôr vloží sieťka, ktorá zabezpečí, aby 
sa chemická zmes neroztiekla, a potom sa 
vloží kotviaci prvok. V plnom materiáli sa 
chemická kotviaca zmes naplní do dvoch 
tretín otvoru a vloží sa kotviaci prvok. 
Do štyroch minút je zmes tuhá a svorník 
z nej už nie je možné vytiahnuť. Chemické  
kotvenie vyjde drahšie ako pomocou úchy-
tiek, ale je spoľahlivé, pevné, nemusíte sa 
obávať, že by zo steny vypadlo. Možno si 
niektorí chemické kotvenie zmýlia s ploš-
ným lepením predmetov na stenu alebo 
stropu pomocou lepidla. To si však môžete 
dovoliť iba pri ľahkých predmetoch pod 
podmienkou, že omietka alebo obklad je 
pevný, bez dutiniek, inak sa môže omietka 
uvoľniť. ľahšie predmety sa dajú do pev-
ných podkladov pripevniť aj bez vŕtania 
dier pomocou oceľových klincov, ktoré sa 
do steny jednoducho zatlčú. Do pórobetó-
nových stien na pripevnenie ľahších vecí 
možno použiť bez vŕtania špeciálne zatĺ-
kacie stenové kotvičky so závitom.

široký sortiment kotviacich prvkov môže-
te nájsť aj na stránke www.dmpsteel.sk.

Reko 

foto: D.M.P. STEEl a archív redakcie

3 – 5mm vyčnievať. Táto podmienka je 
dôležitá najmä pri uzlovacích kotvičkách 
v dutých stenách. Otáčaním skrutky sa 
koniec kotvičky zachytí na jej závit a zač- 
ne sa navíjať naspäť. Ak je v dutine, tak 
sa začne uzliť, ak je v plnej stene, začne sa 
rozpínať. Tým, že sa kotvičky rozpínajú, 
vytvárajú v materiáli napätie. Ak ich je 
blízko seba viac, stena môže aj prasknúť. 
V takýchto prípadoch je vhodnejšie použiť 
chemické kotvy, ktoré sa nerozpínajú ani 
nevytvárajú žiadne napätie v stene. Vhod-
né je aj ich použitie v pórobetóne, ktorý 
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Vďaka vyspelým komunikačným 
technológiám a neobmedzeným 
možnostiam internetového zapo-

jenia je pre mnohých z nás reálne pracovať 
z domu. Flexibilné pracovné podmienky 
nám umožňujú lepšie zosúladiť prácu so 
súkromím, ušetria čas potrebný na presun 
na pracovisko a podľa prieskumov dokon-
ca zvyšujú efektívnosť práce. Práci z domu 
prichádzajú na chuť už aj zamestnávatelia, 
ktorí si zrátali, že takto môžu ušetriť na 
prenájme kancelárskych priestorov a ener-
giách, ale i na technike. Práca z domu si 
však vyžaduje vysokú  mieru sebadisciplí-
ny. Veľmi častým neduhom je ťukať do 
notebooku priamo na gauči alebo na po-
steli s počítačom na kolenách. To by však 
v žiadnom prípade nemala byť štandardná 
pracovná poloha. Pre prácu z domu treba 
mať vytvorené rovnako kvalitné podmien-
ky ako v kancelárii. 

ZákLadOm Je PRacOVNÝ sTôL
Kto si chce pri práci z domu zachovať 
zdravú chrbticu, psychickú sviežosť  a pra-
covnú morálku počas celého dňa, bude 
potrebovať minimálne riadny pracovný 
stôl a ergonomickú stoličku. Výška pra-
covného stola pre prácu v sede by mala 
byť 72 až 76 cm. Vhodné sú nastaviteľné 
nohy, ktoré umožnia  vytvoriť si pracovný 
stôl na mieru. Pre zabezpečenie dostatoč-
ného priestoru na rozloženie dokumentov 

DOMácE PRAcOVISkO 
MUSí Byť ERGONOMICKé
DOMáCA PRACOVňA  NIE JE žIADNyM NOVÝM POJMOM. JEJ VÝZNAM SA VšAK V PRIEBEHU RO-
KOV ZMENIl. ZATIAľ, ČO V MINUlOSTI SME SI DOMA ZARIAďOVAlI PRACOVNÝ KúT PRE PRílEžI-
TOSTNé VíKENDOVé PRáCE A VEČERNé NADČASy, DNES JE TO Už PRE MNOHÝCH Z NáS HlAVNÝM 
A JEDINÝM PRACOVISKOM. 
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a pracovných pomôcok sa odporúča šír-
ka stolu aspoň 120 cm a hĺbka minimál-
ne 60, optimálne 75 až 90cm. Praktické 
sú stoly v tvare L, ktoré umožňujú mať 
na dosah ruky rozmiestnené všetky po-
trebné pracovné dokumenty, pomôcky a 
zariadenia.  Flexibilné rozšírenie pracov-
ného priestoru môžu ponúkať zásuvkové 
kontajnery na kolieskach, ktoré je možné 
v čase práce vysunúť spod stola použiť ako 
pracovnú plochu. V ponuke sú taktiež pra-
covné stoly s výsuvnými alebo otočnými 
doplnkovými pracovnými doskami, naprí-
klad na umiestnenie klávesnice. V prípade, 
že pri práci používate notebook, je dobré 
mať pripojenú externú myš a klávesni-
cu, pretože malá šírka klávesnice a prá-
ca s touchpadom je pre celodennú prácu 
nevyhovujúca. Notebook umiestnite na 
podstavec  alebo použite externý moni-
tor. Správne umiestnený monitor má byť  
vzdialený na dĺžku ramena a  horný okraj 
má mať vo výške obočia. Domáca pracov-
ňa sa nezaobíde ani bez políc či regálov na 
ukladanie dokumentov. Tie môžu poslúžiť 
aj ako deliaci prvok priestoru.  V obytných 
priestoroch sú určite vhodné uzatvárateľ-
né regály s roletkami, posuvnými dverami 
a podobne. 

ERGONOMIcké SEDENIE VáS 
udRží FiT
Medzi typické vedľajšie následky sedavého 
zamestnania patria  stuhnuté svaly v ra-
menách, bolesti  šije a chrbtice. Aby sme 
sa týmto problémom vyhli, je nevyhnutné 
zaopatriť si kvalitnú stoličku a naučiť sa 
na nej správne, čiže ergonomicky sedieť.  
Asi najpoužívanejšia je pracovná stolička 
s rôznymi nastaviteľnými prvkami (výška 
sedadla, sklon operadla, opora pre ruky 
a krk). Stolička sa úplne prispôsobí telu a 
svalstvo sa dostane do optimálnej polohy. 
Avšak pozor, aj správne sedenie môže byť 

pre pohybový aparát namáhavé! K preťa-
ženiu svalov, šliach a kĺbov dochádza už po 
30 minútach statického sedenia! Iný  spô-
sob ergonomického sedenia ponúka stolič-
ka, ktorá núti užívateľa vystierať sa, ako je 
to napríklad pri kľakadle. Treťou možnos-
ťou  je tzv. dynamické sedenie, pri ktorom 
musí telo neustále udržiavať rovnováhu a 
tým pádom cvičí. Možnosti dynamického 
sedenia v kancelárii predstavujú fitlopty, 
dynamické položky, vankúše na aktívne 
sedenie, prípadne špeciálne stoličky urče-
né na aktívne sedenie s pohyblivým sedá-
kom. 

NePReťažuJTe si Oči ZLÝm 
OsVeTLeNím!
Základnou zásadou správneho osvetlenia 
je umiestniť svietidlo na opačnú stranu od 
ruky, ktorou píšeme. Svetlo vychádzajúce 
zo svietidla by malo pokryť celú pracov-
nú plochu a je dobré, ak sa dá nasmerovať 
tam, kam to potrebujete.  Je dobré, ak sa  
pracovné osvetlenie kombinuje so vše-
obecným osvetlením. Vzniká tak rovno-

mernejšie osvetlenie s menej výraznými 
tieňmi, vďaka čomu sú oči menej namá-
hané. Rovnako nepríjemné môžu byť aj 
odrazy a odlesky svetla.  Obrazovku preto 
treba natočiť tak, aby sa od nej neodrážalo 
denné ani umelé osvetlenie.

Rovnako dôležité, ako správne nasmero-
vanie svetla, je aj použitý zdroj.  Moder-
nou alternatívou  ku klasickým žiarovkám 
predstavujú LED žiarivky, ktoré  vyžarujú 
teplé biele svetlo poskytujúce optimál-
nu podporu pre oči bez ich zbytočného  
zaťaženia. 

Ing. arch. Anna Pálfiová

foto: archív firiem a redakcie

03

05

04

01 Aj napriek tomu, že do prenosného počíta-

ča sa zmestí ohromné množstvo dát, úložných 

priestorov na zakladače a pracovné pomôcky 

nikdy nie je dosť. Obľúbené sú najmä prenos-

né zásuvkové skrinky a regály so zásuvnými 

dvierkami. (Ikea) 

02 Pre prácu s počítačom je ideálny pracovný 

stôl v tvare l, ktorý poskytuje priestor pre 

umiestnenie monitoru s klávesnicou  a zostane 

na ňom dostatok miesta aj na ďalšie kancelár-

ske pomôcky. 

03 Neodmysliteľnou súčasťou kancelárie je 

otočná stolička na kolieskach. Pre dosiahnutie 

ergonomickej polohy  pri sedení  je potrebné, 

aby pracovná stolička mala nastaviteľnú výšku 

sedadla a sklon operadla.  

04 Pracovný priestor nemusí svojím „kancelár-

skym vzhľadom“ narúšať domáce prostredie. 

Ako regály dobre poslúžia aj celkom obyčajné 

police. (Ikea)

05 Pokiaľ sa obávate, že pracovný kút vnesie 

do vášho bývania neporiadok, siahnite po uza-

tvárateľnom stolíku. Pred priklopením krytu 

stačí zavrieť notebook  a všetky ostatné veci 

môžu zostať na mieste. (Ikea)



SKôR, AKO SA PUSTíTE DO VÝSTAVBy AlEBO REKONšTRUKCIE 
VášHO BÝVANIA, ZOZNáMTE SA S PRíRODNÝM MATERIá-
lOM, KTORÝ SA PRE VyNIKAJúCE VlASTNOSTI VyUžíVAl Už 
V DOBE PyRAMíD. AJ ZA ČIAS RAKúSKO-UHORSKA BOl VEľMI 
OBľúBENÝM A ROZšíRENÝM, DOKONCA Z NEHO POZOSTáVA 
INTERIéR PREZIDENTSKéHO PAláCA. 
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sTeNa akO ReguLáTOR 
VlHkOStI
Ak sa pri výstavbe či renovácii rozhod-
nete pre sadru, vašim stenám umožníte 
dýchať. Sadra je totiž prírodný produkt, 
ktorý pôsobí ako prirodzený regulátor 
vlhkosti v interiéri. V prípade dočasného 
zvýšenia vlhkosti v miestnosti sadra túto 
vlhkosť absorbuje. Pri suchom vzduchu ju 
zase vracia do prostredia. „klimaregulujúce 
vlastnosti sadry považujeme za zásadné. sa-
mozrejme, nemenej dôležitými faktormi sú 
zdravotná nezávadnosť, vysoká priľnavosť 
k povrchu, ale aj protipožiarna ochrana, kto-
rá vzniká uvoľnením objemu vody v samotnej 
sadre. nezanedbateľný je tiež estetický prínos 
sadry – dokonale hladký biely povrch bez ne-

KRAJšIE BÝVANIE 
Vďaka sadRe

V súčasnosti, kedy kladieme veľký 
dôraz na prírodné a ekologické 
produkty, zaznamenáva tento ma-

teriál veľký návrat. Nech sa páči, pred-
stavujeme vám fenomén v maliarskom 
remesle – sadru. Výnimočné vlastnosti 
sadry ju predurčujú na široké uplatnenie. 
Nájdete ju v zubných pastách, pracujú s 
ňou zubári aj chirurgovia a vo veľkom sa 
využíva ako stavebný materiál. Má priaz-
nivé pH a sadrové stierky a omietky sú 
vhodné pre alergikov, do detských izieb 
aj spální. Sadra je skrátka materiál vyu-
žiteľný na mnoho spôsobov. Možno ňou 
vyrovnať povrch pred maľovaním, lokálne 
opraviť nerovnosti, vyplniť trhliny, ale aj 
celoplošne stierkovať a omietať.

bývanie interiér



rovností,“ vysvetľuje Patrik Bánik, produktový manažér spoloč-
nosti Rigips.

JedNOduché sPRacOVaNie, RÝchLe schNuTie
Práca so sadrou je naozaj jednoduchá a rýchla. Pri samotnom 
spracovaní však treba dodržať niekoľko základných pravidiel. 
„suchú zmes sypeme vždy do čistej vody, nikdy nie naopak. Ak na mie-
šanie používame elektrické miešadlo, nastavíme ho na nízke otáčky. 
na spracovanie sadrových stierok a omietok je vhodné hliníkové a ne-
rezové náradie,“ radí Bánik. Po nanesení materiálu steny rýchlo 
schnú, povrch nie je potrebné brúsiť, a teda nevzniká zbytočná 
prašnosť. Určite oceníte aj zlepšenie akustických vlastností stien 
a tepelného prestupu, ako aj prípadné ľahké odstránenie tapiet 
z povrchu.

kRaJšie bÝVaNie beZ čakaNia
Sadrové stierky a omietky sú ideálnym podkladom pre dekora-
tívne úpravy povrchu stien (napr. štruktúrovanie, reliéfovanie, 
valčekovanie) aj pod tapety, ktoré sú dnes veľmi trendy. Sú však 
citlivé na rovnosť a hladkosť podkladu, preto sa povrch odporúča 
najskôr vystierkovať. A vaše steny budú nielen krajšie, ale vďa-
ka výnimočným vlastnostiam sadry aj zdravšie. Okrem toho, že 
ide o prírodný ekologický materiál, je nenáročný na spracovanie 
a schne naozaj rýchlo, preto už zajtra môže byť z vášho príbytku 
príjemnejšie miesto pre život.

Reko

foto: Rigips a archív redakcie
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NePRehLiadNuTeľNá ORaVa Vk-3217

Prevariť vodu na kávu, čaj či na zaliatie instantnej polievky a kaše? Naša verná pomocníč-
ka, varná kanvica, to zvládne za pár sekúnd. Už sme si na ňu zvykli a automaticky po nej 
siahame doma aj v kancelárii. Stala sa pre nás takou samozrejmosťou, že ju už v interiéri, 
takpovediac, prehliadame. Varná kanvica Orava Vk-3217 v modrom a červenom fareb-
nom vyhotovení vám však svojou krásou vyrazí dych a zaručene si ju všimnete. Postavená 
na kuchynskej linke sa hneď stane jej dizajnovou dominantou. Je vyrobená z antikora, 
naraz prevarí až 1,7 litra vody a má praktické vyberateľné sitko na filtrovanie prevarenej 
vody pri nalievaní do šálky či do hrnčeka. Orava Vk-3217 v červenom, modrom, bielom aj 
klasickom striebornom vyhotovení môže byť vaša za 22,90 € v e-shope.

 www.orava.eu

fISkARS INSPIRAtION™ 
ZmeNiLa FaRbu 

fiskars, najstaršia fínska značka vysokokva-
litných záhradníckych pomôcok a domácich 
potrieb so skvelým dizajnom, oslavuje tento 
rok 365 rokov od svojho založenia. Ako jed-
nu z množstva jarných noviniek ponúka nový 
rad pomôcok pre drobné záhradkárstvo pod 
názvom Inspiration™. Ide o výrobky určené 
najmä pre záhradkárov v mestách, ktorí si 
chcú vytvoriť inšpiratívny zelený kútik na 
balkónoch a terasách alebo zažiť bližšie spri-
aznenie s prírodou v tieni okolitých stavieb. 
Rad fiskars Inspiration™, ktorý vyniká 
najmä svojou minimalistickou funkčnosťou, 
prežil v roku 2013 osvieženie vďaka novým 
farbám fialiek (Ruby) a ľalie (lucy), respektíve 
ružovej a modrej.

fiskars Inspiration™ je príkladom moderného mestského prístupu k záhradkárstvu. Rad 
náradia zahŕňa záhradné nožnice, nožnice na kvetiny a tri kultivátory, ktoré dohromady tvoria 
ideálny set pre záhradkárov – začiatočníkov a motivuje k ďalším záhradkárskym činnostiam. 

www.fiskars.sk

seZóNa PesTRÝch FaRieb 
V ikea Je OPäť Tu!

Pestrosť je symbolom jari, nechajte sa preto 
inšpirovať prírodou a doprajte nové farby aj 
svojmu domovu. Tento rok sa jar v IkEA nesie 
v znamení výrazných farieb – červenej, modrej, 
zelenej a žltej. Dodajú šarm nevýrazným 
priestorom a umožnia vám vytvoriť originálne 
a pútavé kombinácie, vďaka ktorým sa váš 
domov premení na jarnú záhradu. 

Navštívte nás v IkEA Bratislava a inšpirujte sa 
tipmi, ktoré vám pomôžu rozžiariť vnútorné aj 
vonkajšie priestory s vašimi obľúbenými farba-
mi a privítajte tak blížiace sa slnečné jarné dni.

www.ikea.sk
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cRaFThOLic ROck – kOLekcia, kTORá 
POTeší miLOVNíkOV aNgLicka, ROcku, 
A NIElEN IcH!  
 
craftholic, japonská značka originálnych plyšových 
hračiek, ktoré sú zároveň dizajnovou dekoráciou  
z vyhláseného tokijského štúdia Accent, prichádza  
s pestrými tematickými kolekciami, z ktorých si vyberie 
každý. Kolekcia nazvaná rock predstavuje postavičky 
craftholic s dizajnom pruhov (vo farbách anglickej vlajky) 
alebo šedo-ružových hviezd. Všetko je doplnené štýlovými 
rockerskými vzormi, ktoré zdobia každého crafťáka. Rodinu 
Craftholic tvoria postavičky RAB, SlOTH, KORAT a lORIS, 
ktoré v roku 2002 vytvorila známa dizajnérka Ikuko 
yamamoto a ktoré sa čoskoro stali nesmierne populárne 
prakticky v celej ázii a teraz úspešne dobývajú Európu.  
 
www.craftholic.cz

kLudi amba: kRáska Na 
„VysOkeJ NOhe“

Umývadlo na dosku sa stalo trendovou súčas-
ťou moderných kúpeľní. Spolu so stojančeko-
vou batériou tvoria dokonalý pár pozývajúci 
ku každodennej očiste. Krása umývadlovej 
batérie kludi Amba s vyložením 212 alebo 
až 272 mm je tak magnetizujúca, že aj letmé 
opláchnutie rúk premení na pôžitok. Voda 
dopadá z výšky hebko do umývadla bez 
toho, že by vás čo i len trochu ošpliechala – 
batéria má totiž v sebe integrovaný 
kludi eco s-pointer perlátor umožňujúci 
prispôsobiť uhol vytekajúcej vody z batérie 
akémukoľvek tvaru umývadla. Objemný, mäk-
ký prúd vody bude vaše ruky rozmaznávať tak 
dlho, ako budete chcieť – so 40 % úsporou 
vody oproti klasickým batériám si 
to ani nemusíte vyčítať. 

www.kludi.sk

RaiNshOWeR ® FLOWeR cOLLecTiON PRiNáša 
FaRby a hRaVOsť dO kÚPeľNe
 
Kúpeľne na celom svete sa pripravujú na inváziu nových sprchových hlavíc Rainshower® 
flower collection od GROHE, ktoré sú inšpirované kvetmi. Nová farebná hlavica 
Rainshower ® prináša svieži vzhľad do kúpeľní pre rodiny mladých. Nová kolekcia sprchových 
hlavíc vychádza z populárnej kolekcie hlavíc Rainshower® icon. Klient má na výber zo šiestich 
atraktívnych kvetín. Model „Tulipán“ kombinuje červenú a žltú farbu, model „Slnečnica“ mixuje 
oranžovú a žltú. „Margaréta“ je vo farbách bielej a žltej. „Orchidea“ je ružová, „ľalia“ je k dispo-
zícii v bielej a fialovej kombinácii a posledná z kvetín „Hyacint“ je v bielej a modrej farbe.
Sprchové hlavice tak umožňujú jednoduché farebné osvieženie kúpeľní. Nové sprchové hlavice 
GROHE môžu byť aj ideálnym darčekom, napríklad „Orchidea“ a „Hyacint“ pre nastávajúcich 
rodičov. Deti sa  budú radi sprchovať pod „Tulipánom“ alebo „Slnečnicou“. Nové sprchové hlavi-
ce Rainshower ® Flower collection majú technológiu gROhe dreamspray ® a rovnako aj 
chrómový povrch starLight ®, ktorý zaručí krásny vzhľad veľa rokov.

www.grohe.sk
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KúPEľňA JE MIESTO, KDE SA RáNO PREBERáME Z POlOSPáNKU A VEČER 
ZO SEBA ZMÝVAME  STAROSTI Z CEléHO DňA. MUSí Byť PRAKTICKá, 
NO ZáROVEň By MAlA POSKyTOVAť PRIMERANé POHODlIE. TIETO 
DVE NAPOHľAD PROTICHODNé ASPEKTy SA VšAK VôBEC NEVylUČUJú, 
PRáVE NAOPAK. fUNKČNOSť A úČElNOSť JE ZáRUKOU KOMfORTNéHO 
A BEZPEČNéHO UžíVANIA KúPEľNE.

kOMfORt 
kÚPeľNe 
SA SKRÝVA V DOKONAlEJ fUNKČNOSTI

01

bývanie interiér
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Takmer každý, kto sa niekedy zao-
beral riešením kúpeľne, narazil na 
nejakú dilemu. Keď sa pozrieme na 

štandardné výmery kúpeľní v bytových 
domoch, zistíme, že na luxusné riešenie 
ako z katalógu tu priestor nie je. Nemô-
žeme v nej mať všetko, no môžeme si vy-
brať riešenie, ktoré bude pre naše potreby  
optimálne. 

ak Vaňa, Tak s dObROu 
sPRchOu
Napriek tomu, že sprchovanie je najčastej-
ším spôsobom dennej očisty, pri rozhodo-
vaní medzi vaňou a sprchou, takmer bez 
výnimky víťazí vaňa. Len málokto by sa 
vzdal možnosti vychutnať si uvoľňujúci 
relaxačný kúpeľ, aj keď sa k tomu dosta-
ne len raz za čas. Funkcia sprchovania by 
však nemala „ťahať za kratší koniec“. Veľ-
mi častou chybou, s ktorou sa stretávame 
pri riešení kúpeľne, je, že pri vani zostane 
k dispozícii iba ručná sprcha. Malým, ale 
neoceniteľným vylepšením môže byť, ak 
k vani doplníte sprchovací panel alebo 
aspoň tyč s nastaviteľným držiakom na 
ručnú sprchu.  V takom prípade, pravdaže, 
nemôže chýbať sprchová zástena alebo zá-
ves, vďaka ktorému nebudete musieť sle-
dovať každú kvapku vody. 

BEZBARIéROVé RIEŠENIE 
Sprcha namiesto vane je jednoznačnou 
voľbou v domácnostiach s telesne postih-
nutým alebo ťažko pohyblivým človekom, 

ktorý vyžaduje bezbariérové riešenie bytu. 
S postupom času však môžeme v architek-
túre sledovať príklon k bezbariérovému 
riešeniu priestorov, a to bez ohľadu na vek 
a zdravotný stav užívateľov. Táto filozofia 
vychádza z predpokladu, že každý človek  
sa v určitom období života môže ocitnúť 
v situácii, kedy bezbariérové riešenie pri-
víta. Môže ísť o zdravotné problémy sú-
visiace s vekom alebo o dočasné ťažkosti 
v dôsledku úrazu. Protišmykové podložky, 
madlá pri vani a v sprche ocenia napríklad 
aj tehotné ženy.  

tERMOStAtIcké BAtéRIE 
Bezpečnosť a komfort kúpeľne zvyšujú 
termostatické batérie. Sú výhodné najmä 
v domácnostiach s deťmi alebo tam, kde 
sú starší ľudia či osoby so zníženou mani-
pulačnou schopnosťou. Chýbať by nemali  
v sprchovacom kúte a vo vani. Dajú sa však 
zakúpiť i modely k umývadlu, vyhľadávané 
sú tiež v kuchyni k drezu. 

Termostat umožňuje prednastavenie pre-  
ferovanej teplej vody a pokiaľ dôjde 
k zmenám v teplote alebo tlaku v potru-
bí, napr. keď niekto v domácnosti splách-
ne WC, termostat nastaví dodávku vody 
do sprchy v zlomku sekundy. Dobré ter-
mostaty majú zabudované obmedzovače 
teploty, aby omylom nebola prekročená 
teplota 38 °C.  Môžu obsahovať prepínač, 
ktorý umožňuje prepínať vodu medzi 
dvomi výstupmi. 

01 Primárnou úlohou víkendovej chatky pri 

vode je dopriať jej užívateľovi maximálny 

relax. K tomu určite veľmi dobre dopomôže aj 

príjemný kúpeľ s upokojujúcim výhľadom do 

prírody.  (Duravit)

02 Kúpeľňa, ktorá svojím usporiadaním a roz-

mermi  pripomína reálne možnosti našinca, 

ukazuje, že aj prakticky zariadená kúpeľňa 

môže pôsobiť elegantne a dizajnovo. 

(Villeroy & Boch)

03 Voľbou umývadla osadeného do skrinky 

získate bohatý odkladací priestor v okolí umý-

vadla a cenný úložný priestor  v priestore pod 

ním. (laufen)

04 Termostatická vaňová batéria obsahuje 

kompaktné kartuše s voskovým termoprvkom 

a integrovaný uzáver zmiešanej vody. Teplotná 

bezpečnostná zarážka je nastavená na teplotu 

38 °C. (Grohe)

02

03

04
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tEPlO AkO V BAVlNkE
Aby bol čas strávený v kúpeľni naozaj prí-
jemný, malo by byť v kúpeľni o pár stup-
ňov teplejšie ako v ostatných obytných 
miestnostiach. Osvedčili sa napríklad reb-
ríkové radiátory, ktoré veľmi dobre poslú-
žia ako sušiaky uterákov. Veľmi príjemné 
je v kúpeľni aj podlahové kúrenie. V prí-
pade, že sa na dlážku dostane voda, vyššia 
teplota urýchli jej vyparenie, čím sa zni-
žuje riziko pošmyknutia. Vďaka tenkým 
elektrickým vykurovacím rohožiam je ich 
inštalácia veľmi jednoduchá a poslúži ako 
doplnkový zdroj kúrenia aj v prípade, že 
ho v iných častiach bytu nepoužijete. Zau-
jímavou možnosťou je použiť vykurovaciu 

rohož pod zrkadlo, čím zabezpečíte, že sa 
nebude rosiť.

uTeRák má byť Vždy PORuke
Pre pohodlie v kúpeľni je dôležité mať po-
ruke všetky kozmetické prípravky a hygie-
nické pomôcky, ktoré potrebujeme. Práve 
nedostatok úložného miesta je častým 
problémom štandardných kúpeľní. Zá- 
kladnou a často jedinou výbavou kúpeľne 
je zrkadlová skrinka nad umývadlom. Ty-
pickým príkladom je nepríjemná situácia, 
keď po sprche alebo kúpeli zistíte, že  vám 
chýbajú čisté uteráky. Ak aj nemáte miesto 
na podlahe, môžete siahnuť po závesnej 
skrinke a využiť priestor nad pračkou. 

šampóny a iné drobnosti zasa môžete 
uložiť na poličkách alebo závesných koší-
koch, pre ktoré sa určite nájde miesto nie-
kde pri vani. šikovným riešením je využiť 
priestor pod umývadlom osadením špe- 
ciálnej skrinky. 

Ing. arch. Anna Pálfiová

foto: archív firiem

05 Jednoduchá, monochromatická, a predsa 

originálna kúpeľňová kolekcia Mimo od lau-

fen vnáša do kúpeľne vtip a pôvab 60. rokov 

minulého storočia. Záves na vani či praktické 

skrinky dokazujú, že dizajnéri nepodcenili ani 

funkčnosť. (laufen)

06 Odvážnejší jedinci si môžu nechať inštalo-

vať solitérnu vaňu aj priamo v spálni. Záruku 

vysokej estetickej úrovne a komfortu zaručí 

model vane z kolekcie Palomba od laufen. 

(laufen)

06 Krásne čisté steny sprchy bez prischnutých 

kvapiek vody  je dnes možné udržať aj bez 

pravidelného  leštenia.  Umožňuje to špeciálna 

povrchová úprava na princípe nanotechnoló-

gie. (laufen)

05

06 07
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Zakladateľ a majiteľ 
spoločnosti IMMERGAS
Romano AMADEI
a prvý fi nálny výrobok 
v roku 1964

Výrobné priestory IMMERGAS v roku 1967 

v Letigione neďaleko Parmy v Taliansku

Pásová výroba plynových kotlov IMMERGAS 

v šesťdesiat ych rokoch minulého storočia

IMMERGAS je už 50 rokov inovatívnym výrobcom 
vykurovacej techniky. Je významný nielen v oblasti 
vývoja a výroby tradičných plynových kotlov, ale 
hlavne v odvetví modernej kondenzačnej vykurovacej 
techniky. Svoje obchodné schopnosti spoločnosť 
IMMERGAS preukazuje už 17 rokov pozíciou lídra 
na talianskom trhu a aktívným získavaním nových 
regiónov vo svete. Medzi najlepšie značky sa zaraďuje 
už vo viac ako 30 krajinách, rovnako aj na Slovensku, 
kde má značka IMMERGAS  svoje nezastúpiteľné 
miesto už 15 rokov.

www.immergas.sk
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S potrebou zariadiť si v kúpeľni vlast-
nú oázu pokoja a miesto na relax, 
ktorými sa kúpeľňa zrovnoprávňu-

je s ostatnými obytnými miestnosťami 
v byte, však do kúpeľne vstupuje aj slobo-
da, kreativita, hravosť. 

baTéRie FaRbOu PObOZkaNé

Farby vstupujú do kúpeľne, aby vyladili 
naše emócie a prispeli k očistnému pocitu, 
že sme po uponáhľanom dni zo seba zmy-
li všetky starosti. Keramika už dávno ne-

musí byť len biela, v kúpeľni si našli svoje 
uplatnenie prírodné materiály ako drevo či 
kameň. Aj batérie vystupujú z uniformné-
ho radu, aby upriamili pozornosť na vodu 
ako hlavnú hviezdu očistného predsta-
venia. Dizajn od purizmu až po secesiu, 
high-tech či klasiku, batérie ako šperky 
kúpeľne aj „šokujúce kúsky“, to všetko tu 
bolo a nanovo prichádza. Konečne sa však 
aj batérií dotkli farby, a tak sa vystavujú 
na obdiv v šate, ktorý je pre mnohých po 
rokoch „chrómového diktátu“ príjemným 
osviežením. „trend túžby po farebnej kúpeľni 

V MINUlOSTI BOlA KúPEľňA 
AKO PRIESTOR OČISTy 
JASNE DEfINOVANá A PRI 
JEJ ZARIAďOVANí SA ľUDIA 
DRžAlI ZAUžíVANÝCH 
STEREOTyPOV: BIElA 
KERAMIKA, CHRóMOVé 
BATéRIE, BIElE OBKlADAČKy 
A MINIMUM NáByTKU. 

BIElA JE SVIEžOSť, 
bieLa Je OčisTa

02

01
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začal už v roku 2011, čo bolo na prvý pohľad 
zrejmé aj na najväčšom veľtrhu kúpeľňovej sa-
nity ish vo frankfurte nad mohanom. pred 
tromi rokmi kúpeľni kraľovala čierna a biela, 
minulý rok predstavili renomovaní výrobcovia 
na ish dizajnové kúsky aj v iných farebnos-
tiach, biela však naďalej ostáva ako symbol 
čistoty a sviežosti,“ hovorí  Ing. Vladimír 
Kozánek, zastupujúci na Slovensku reno-
movanú nemeckú značku armatúr Kludi. 

siLa bieLeJ

„výhodou z pohľadu dizajnu je, že batérie 
v bielom farebnom vyhotovení sa dokážu do-
konale prispôsobiť zariadeniu kúpeľne. navy-
še biela opticky potláča znečistenie vodným 
kameňom a čiastočne aj škrabance spôsobe-
né mechanickým poškodením. za určitých 
podmienok farba znižuje usádzanie vodného 
kameňa, a tým aj nečistôt na povrchu ar-
matúry,“ vysvetľuje Ing. Kozánek. Výroba 
bieleho povrchu batérií je pomerne zloži-
tý proces. úpravou je potrebné dosiahnuť 
kvalitný povrch, odolný proti mechanic-
kému poškodeniu a chrániaci mosadzné 
diely voči vlhkosti. Preto sa jednotlivé sú-
čiastky povrchovo upravujú galvanickým 
pokovením vrstvou medi, niklu, prípadne 
chrómu a následne sa na ne nanáša vrstva 
práškovej farby, ktorá sa v peci vypáli tak, 

aby dosiahla požadovanú tvrdosť a lesk. 
Kvalitné technológie takto dokážu zabez-
pečiť dokonalý odolný povrch a dlhú život-
nosť výrobku pre čo najväčšiu spokojnosť 
zákazníka. Batérie v bielom farbenom vy-
hotovení je potrebné pravidelne čistiť a pri 
údržbe nepoužívať žiadne abrazívne pros-
triedky ani utierky.

aNJeLská kLudi baLaNce 
WhiTe

Kúpeľňové batérie Kludi Balance White 
pohnú vašimi emóciami. Slová ako svie-
žosť a očista prehodnotíte vďaka nim 
s novou intenzitou. Vábia k dotyku nie-
len jemne vybalansovaným tvarom, ale 
aj dizajnovým prvkom navyše – svojím 
povrchom. Vysokokvalitné spracovanie 
anjelsky čistej farby v kombinácii s dis-
krétnymi chrómovými akcentmi na tele 
batérie stavia batérie Kludi Balance Whi-
te na piedestál v miestach očisty. Subtílna 
čistota farieb zdôrazňuje vzdušnosť línií 
a nabáda k výnimočným riešeniam kúpeľ-
ne u vás doma: biela batéria tvorí s bielou 
keramikou harmonický pár, výborne ladí 
s prírodnými materiálmi ako drevo či tra-
vertín a s tmavým drevom vytvára extra-
vagantný kontrast. Nech sa už u vás doma 
biela objaví v akejkoľvek podobe, vždy 
bude na očiach v dokonalom šate, pripra-
vená slúžiť v povestnej Made in Germany 
kvalite pre váš komfort pri rannej hygiene, 
rýchlej sprche, letnom opláchnutí rúk či 
večernom kúpeli vo vani. 

Viac na www.kludi.sk.

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi

foto: Kludi

01 Jednopáková vaňová a sprchová batéria 

Kludi Balance White má prepípač sprchy 

rafinovane integrovaný v hladkom bielom 

tele batérie. Ako jediný pochrómovaný prvok 

je dobre viditeľný a výborne sa ovláda aj 

mokrými rukami.

02 Krása umývadlovej batérie Kludi Balance 

White s vyložením až 272 mm je tak magne-

tizujúca, že aj letmé opláchnutie rúk premení 

na pôžitok. 

03 Jednopáková sprchová a vaňová batéria 

Kludi Balance White zapustená v podlahe je 

dizajnovým skvostom lifestylových kúpeľní. 

Obracia pozornosť na „raison d´ être“ kúpeľ-

ne – na vodu.

04 Trojotvorová Kludi Balance White umož-

ňuje vytvárať harmonické kúpeľne, v ktorých 

biela batéria dokonale ladí s bielou kera-

mikou. Dynamickým momentom sa stávajú 

decentné chrómové akcenty na tele batérie. 

05 Extravagantná kúpeľňa vznikne kombiná-

ciou Kludi Balance White s tmavým drevom 

alebo potlačou na skle sprchového kúta. 

Výsledkom je očista tak osviežujúca ako pod 

vodopádom v pralese.

03

05

04
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 môžu vyvolávať rôzne choroby a alergie. 

Dezinfekčný prostriedok SteriSolan na 
báze peroxidu vodíka a striebra a interié-
rová farba Bioni Nature dlhodobo zne-
možňujú usadzovaniu plesní a baktérií a 
zabezpečujú tak preventívnu dlhodobú 
ochranu pred plesňami.

Farba Bioni Nature reguluje vlhkosť 
v miestnosti a obsahuje novovyvinutý 
komplex zložiek na báze nanostriebra, je 
vysoko vhodná pre alergikov a vyznačuje 
sa výnimočne dlhodobou prevenciou pred 
plesňami.  Je veľmi vhodná do priestorov, 
kde sa dlhodobo zdržiavajú alergici a deti, 
napr. obývacie a detské izby, spálne, školy, 
škôlky atď.

PlESNE A MAcHy NA fASáDE
Ďalším faktorom pre rast plesní je vlh-
kosť v konštrukcii budovy, napr. z dôvodu 

PREDPOKlADOM PRE RAST PlESNí JE OKREM DOSTATOČNéHO 
PRíSUNU žIVíN DôlEžITá úROVEň VlHKOSTI. ROZHODUJúCIM 
fAKTOROM NIE JE RElATíVNA VlHKOSť VZDUCHU V MIESTNOS-
TI, AlE VlHKOSť NA STENE AlEBO NA STROPE. 

nedostatočnej ochrany pred dažďom, ne-
vhodné alebo nekvalitné zateplenie domu 
alebo nedostatočne chrániace fasádne ná-
tery a tým spôsobené prenikanie vlhkosti.

Fasádna farba Bioni Perform zabraňuje 
škodám súvisiacich s vlhkom a reduku-
je straty energií. Je trvalo odolná voči 
napádaniu machom a riasami, prepúšťa 
vodnú paru a má výnimočné voduodpu-
dzujúce účinky. Je odolná voči nepriaz-
nivým poveternostným podmienkam  
i voči UV žiareniu, preto dokáže výrazne 
predĺžiť životnosť farby fasády. Viac infor- 
mácii získate na www.protiplesniam.sk  
a www.bioni.sk.

Reko

foto: Nanotrade

AKO ZABRáNIť 

VZNiku machOV 
a PLesNí

Príčin rastu plesne v izbách je niekoľ-
ko. Varenie, sprchovanie, sušenie 
bielizne a nedostatočné vetranie, ale 

aj nedostatočné vykurovanie sú najčastej-
šími príčinami zvýšenej vlhkosti v domác-
nosti. 

Ak chcete minimalizovať riziko rastu ples-
ní v dome alebo byte, je potrebné zabez-
pečiť, aby: 
-  relatívna vlhkosť vzduchu nepresiahla  
 70 %
- povrchová teplota steny/stropu by mala  
 byť minimálne 12,6 °C. 

Keď je vlhkosť vyššia a/alebo teplota je 
nízka, existuje tu zvýšené riziko tvorby 
plesní a húb. 

PLeseň V iNTeRiéRi
Nikdy neodstraňujme „živú“ pleseň. Spóry 
plesní, ktoré sú uvoľňované do ovzdušia, 

bývanie interiér



Drevokov Krupina s.r.o. Červená Hora 1737, 963 01 Krupina,   
Technická podpora: 0905797916, mail: info@elak.sk ,web: www.elak.sk

Výrobca kotla ELAK Drevokov Krupina s.r.o. potvrdil prevádzkou vo svojich referenčných domoch výhody hybridného spôsobu vykurovania domácností. 
Ideálnym objektom pre realizáciu systému sú pasívne a nízkoenergetické domy. Využitie akumulačného kotla ELAK v hybridnom režime zvyšuje percen-
tuálne využitie výhrevnosti obnoviteľných zdrojov tepla (drevo) a o desiatky percent aj účinnosť teplovodných krbov či pecí. Solárny systém so zvýšenou 
schopnosťou akumulovať teplo slnečného žiarenia povyšuje tento spôsob prípravy tepla do optimálnych parametrov (znížená návratnosť investícií ). 
ELAK vkladá do rúk prevádzkovateľa riadiť ekonomiku prípravy tepla podľa svojich potrieb a možností. Od absolútneho komfortu až po nízkonákladovú 
prípravu tepla pre domácnosť, to je systém ELAK. Skutočné náklady na elektrickú energiu pre nízkoenergetický dom (tepelné straty 5 kW) v trojkom-
binácii sú okolo 60 EUR za mesiac. Návratnosť investícií v porovnaní s priamovýhrevným elektrickým kúrením je do 5 rokov. Systém ELAK je ideálnym 
riešením pre oblasti bez plynovej prípojky, pre zabezpečenie nezávislej výroby tepla, pre objekty s meniacim sa režimom vykurovania (kombinácia 
elektrického kúrenia s ekonomickým kúrením drevom), pre domácich hospodárov, ktorí "priložia ruku k dielu".

Hybridný spôsob vykurovania domácností 
systémom ELAK
VýhoDy: 

 najlacnejšia výroba tepla elektrickou energiou ( sadzba DD8 od SSE a.s. Žilina )
 efektívna výroba tepla obnoviteľnými zdrojmi ( teplovodný krb, pec )
 ekologická výroba tepla (solárne a fotovoltaické panely )
 plynulý prechod medzi jednotlivými spôsobmi výroby tepla
 nezávislosť od externých zdrojov
 skrátená návratnosť investícii

 www.spojovacimaterial.sk

VITAJTE VO SVETE SPOJOVACÍCH PRVKOV

D.M.P. STEEL s.r.o.
Račianska 69, Bratislava
PON - PIA | 07:30 - 17:00

T: +421 2 4446 1161
F: +421 2 4446 1162
M: predaj@dmpsteel.sk

skrutky | matice | podložky | závitové tyče | kotvy | nity | vrtáky | spojovacie prvky na drevo
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bývanie energetické alternatívy

šetrenie energiami je jednou z ciest, 
ako hospodárne nakladať s primárny-
mi zdrojmi a zároveň chrániť životné 

prostredie. Moderné vykurovanie počíta  
s nižšími nákladmi za energie a je zároveň 
ekologické. Aby však dobre fungovalo, je 
potrebné využiť správne produkty tepel-
nej techniky vo vykurovacej sústave vhod-
né pre vašu domácnosť.

šPičkOVá TechNika
Značka Brötje patrí medzi vedúce značky 
v odbore tepelnej techniky na európskom 
trhu. S úspornými kondenzačnými plyno-
vými kotlami vám ponúka špičkovú tech-
niku, ktorá je ideálna pre byty, rodinné 
domy, ale aj pre objekty priemyselnej ale-
bo občianskej vybavenosti. Kondenzačné 
kotly Brötje predstavujú najdokonalejšie 
vykurovanie pre takmer každý prípad pou-
žitia. Sú bezpečné a spoľahlivé, nenápadné 
a pohodlné, a to všetko pri vynikajúcom 
pomere ceny, kvality a výkonu. Výrobky 
sú testované podľa prísnej podnikovej 
normy v náročných podmienkach, kde je 
pri ich vývoji kladený dôraz na najvyššiu 
kvalitu jednotlivých komponentov. Dôka-

HľADáTE MODERNú, SPOľAHlIVú A úSPORNú TEPElNú TECH-
NIKU? POHODA PROSTREDIA JE VEľMI DôlEžITOU SúČASťOU 
žIVOTA KAžDéHO ČlOVEKA. KONDENZAČNé KOTly BRÖTJE  
S MODERNOU TECHNOlóGIOU A TECHNIKOU VáM PRINášAJú 
DOKONAlé TEPlO DOMOVA. Sú šETRNé K žIVOTNéMU PROS- 
TREDIU, MAJú NAJVyšší KOMfORT TEPlEJ VODy A NíZKE PRE-
VáDZKOVé NáKlADy.

PRECíZNOSť
A kVAlItA
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zom vysokej kvality je trojnásobné ocene-
nie nemeckej nadácie testovania výrobkov  
SEHR GUT. Veľkú úlohu pripisuje výrobca 
Brötje šetreniu a ochrane životného pros-
tedia. Preto kotly spĺňajú všetky emisné 
požiadavky a hlboko presahujú limity 
známky Modrý anjel, ktorej sú tiež drži-
teľom.

eFekTíVNOsť a PRisPôsObiVOsť
Veľký výkonový rozsah a plynule nastavi-
teľný výkon horáku v rozmezí 22 – 100 %
umožňuje kopírovanie tepelných požiada-
viek objektov v závislosti na vonkajšej tep-

lote. Maximálne využitie v modelových ra-
dách EcoTherm Kompakt a Ecotherm Plus 
prekvapuje svojimi normovanými stup-
ňami využitia až 109 %. Prispôsobivosť 
vykurovaciemu systému zabezpečuje na-
inštalované elektronicky riadené čerpadlo 
s možnosťou voliteľného rozsahu výko-
nu v závislosti na potrebe vykurovacieho  
systému.

kOMfORtNá A úSPORNá 
ReguLácia
Aby bola pohoda prostredia dokonalá, je 
potrebné využiť tú správnu reguláciu pre 
váš kotol. Regulátor je rozhraním medzi 
človekom a kotlom. Stará sa o ideálnu 
tepelnú pohodu a splnenie každej in-
dividuálnej požiadavky. Všetky funkcie 
kotlov Brötje je možné diagnostikovať a 
monitorovať pomocou ekvitermickej re-
gulácie Siemens ISR-Plus, ktorá je v rámci 
systému Multilevel spoločná vo všetkých 
modeloch. Nastavenie, obsluha a ovlá-
danie pri uvedení do prevádzky a údržbe 
sa vykonáva vždy pomocou rovnakej zá-
kladnej schémy podľa hesla: „Raz sa na-
učiť – všetko pochopiť – všetko vedieť!“  
Všetky potrebné informácie sú zobrazova-
né na prehľadnom podsvietenom grafic-
kom displeji.

ZáVER
Nie je rozhodujúce, či plánujete novú vý-
stavbu, rekonštrukciu, alebo modernizá-
ciu, ale vždy je podstatné to, že tepelnú 
pohodu a komfort teplej vody môžete 
získať modernejšie, úspornejšie a zároveň 
ekologickejšie, čo sa vám s kotlami Brötje 
určite podarí.

GIENGER spol. s r.o. logistické centrum

Rastislavova 4, 951 41 Nitra – lužianky

tel.: 037/7411 303-4

fax: 037/7411 305

e-mail: gienger.ni@gienger.sk

Obchodno-technický zástupca pre SR

Vladimír Sekereš

tel.: 00421 911 019 303

e-mail: vsekeres@gienger.sk

www.gienger.sk, www.brotje.sk
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níkom s vrstveným ukladaním teplej vody, 
auroCOMPACT. 

NaJmOdeRNeJšie TePeLNé 
čeRPadLá
Značka Vaillant ponúka tiež kompletný 
rad tepelných čerpadiel. Proces výroby 
a používané komponenty zaručujú ich 
vysokú kvalitu a životnosť. Na výstave 
Aquatherm predstavila nové tepelné čer-
padlo zeoTHERM. Ide o najmodernejší 
systém na trhu, ktorý využíva jedinečné 
termodynamické vlastnosti materiálu ze-
olit v kombinácii s kondenzačným kotlom 
a solárnymi kolektormi. 

V tomto roku doplní Vaillant svoj sorti-
ment aj o dve tepelné čerpadlá typu vzdu-
ch/voda. Prvým z nich je monoblokové 
tepelné čerpadlo aroTHERM, ktoré slúži 
v zime na vykurovanie a v letnom obdo-
bí na aktívne chladenie. Tepelné čerpadlo 
aroSTOR je zas dokonalým doplnkom vy-
kurovacích systémov, v ktorých inštalova-
né kotly nepripravujú teplú vodu. 

Vždy O kROk dOPRedu 
Vaillant sa snaží predvídať nové trendy  
a  byť vždy o krok vpredu. Dôkazom toho 
je aj nová kogeneračná jednotka eco-
POWER 4.7 určená pre budovy a podniky 
s vysokým dopytom po energii. Ide o sys-
tém na kombinovanú výrobu elektrickej 
energie a tepla, ktorý ukončuje problém  
s vysokými nákladmi na elektrickú energiu. 
Významnou novinkou v portfóliu tejto ne-
meckej značky na Slovensku je aj centrál-
na vetracia jednotka s rekuperáciou tepla  
recoVAIR. Tento ventilačný systém využí-
va až 95 % tepla z odpadového vzduchu aj 
pri veľmi nízkych vonkajších teplotách až 
do -7 °C. Táto hodnota je najvyššia, ktorú 
možno so súčasnou technológiou dosiah-
nuť. Bližšie  informácie o vykurovacích 
systémoch získate na www.vaillant.sk.

Reko v spolupráci so značkou Vaillant

foto: Vaillant

VÝROBCOVIA KOTlOV SA SNAžIA NEUSTálE PRINášAť NOVé 
MODERNé RIEšENIA, KTORé By PRISPElI K ABSOlúTNEJ 
SPOKOJNOSTI ZáKAZNíKOV. líDROM NA EURóPSKOM 
TRHU V INOVáCIáCH JE ZNAČKA VAIllANT, KTORá POSúVA 
DOPREDU TECHNOlóGIE KúRENIA ZO DňA NA DEň Už 140 
ROKOV A TVORí BUDúCNOSť V OBlASTI VyKUROVANIA.

LíDER VO SVETE 

kOtlOV

Na tohtoročnej výstave Aquatherm 
predstavila značka Vaillant niekoľ-
ko zaujímavých a inšpiratívnych 

noviniek.

DOMácI kOMfORt ŠItÝ NA 
mieRu
Najväčší výrobca inteligentných vyku-
rovacích systémov v Európe obohacuje 
aktuálny trh o nové kondenzačné kotly. 
K dispozícii sú vo viacerých výkonových 
verziách, v závesnom alebo stacionárnom 
prevedení, s prípravou teplej vody alebo 
len na vykurovanie. Kombinovať ich mož-
no s variabilnými zásobníkmi teplej vody. 
Najnovšími prírastkami medzi závesnými 
kondenzačnými kotlami značky Vaillant 
sú ecoTEC pro a ecoTEC plus s vylepše-
nými funkciami. Rozšíril sa aj sortiment 
kotlov určený pre bytové domy či priemy-
selné a obchodné objekty, a to konkrétne 
o kotol ecoTEC plus 80 – 120 kW. K sta-
cionárnym kotlom v tomto roku pribud-
nú nový ecoCOMPACT a tiež kombinácia 
kondenzačného kotla so solárnym zásob-

Tepelné čerpadlo aroTHERM

Kondenzačný kotol ecoTEC pro Kondenzačný kotol ecoTEC plus

bývanie energetické alternatívy
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DODáVATEľ ElEKTRICKEJ 
ENERGIE A ZEMNéHO 
PlyNU ENERGIE2, A. S., JE 
Už TRI ROKy VÝZNAMNÝM 
A SPOľAHlIVÝM 
DODáVATEľOM ENERGIí – 
ZEMNéHO PlyNU 
A ElEKTRICKEJ ENERGIE 
PRE VEľKOODBERATEľOV 
I DOMáCNOSTI NA 
SlOVENSKU A V ČESKEJ 
REPUBlIKE. PRED ROKOM 
A POl VSTúPIlA SPOlOČNOSť 
ENERGIE2 AJ DO POľSKA. 

LacNeJšie 
ENERGIE 
OD úSPEšNéHO DODáVATEľA

Na všetkých trhoch, kde pôsobí, zo-
hráva Energie2 úlohu dynamicky 
rastúceho dodávateľa, ktorý po-

skytuje svojim zákazníkom kvalitné služ-
by a jeho ceny sú nižšie, než majú domi-
nantní dodávatelia jednotlivých energií na 
príslušných distribučných územiach.

Generálny riaditeľ Energie2, a. s., Dávid 
Vlnka k tomu poznamenáva: ,,Naša spo-
ločnosť dynamicky rastie vo všetkých 
troch krajinách, kde pôsobíme. Napriek 
krátkej dobe sme si v Poľsku získali už tisí-
ce zákazníkov z radov firiem i domácností. 
V Česku, kde sa špecializujeme hlavne na 
dodávky plynu a elektriny pre firmy, sme 
v roku 2013 medziročne zvýšili objem  do-
dávok energií koncovým zákazníkom. Na 
Slovensku nám vlani narástol segment do-
dávok pre obyvateľstvo.“

Domácnostiam priniesol prechod k Ener-
gii2 stabilitu v dodávkach a garanciu niž-

ších cenníkových cien bez skrytých poplat-
kov, z ktorých ešte dostávajú dodatočné 
kumulované zľavy podľa dĺžky viazanosti. 
Každý z trhov, na ktorom Energie2 pôsobí, 
je špecifický a liberalizácia na ňom pokro-
čila rôzne. Preto, aj keď Energie2 posky-
tuje služby a produkty na týchto trhoch 
rovnako kvalitne, ceny pre konečných zá-
kazníkov sú rôzne. Rovnako tak rôzne sú 
aj podmienky pre pôsobenie dodávateľov. 
Spoločnosť uprednostňuje pred krátkodo-
bými, časovo na niekoľko mesiacov obme-
dzenými cenovými zvýhodneniami filozo-
fiu dlhodobo výhodných cien, nižších než 
majú dominantní dodávatelia. 

Viac informácií získate na tel.: 
0850 166 066 alebo na www.energie2.sk.

Reko

foto: Energie2 a archív redakcie

bývanie energetické alternatívy





FiskaRs OsLaVuJe 365 ROkOV

fiskars je popredným svetovým dodávateľom výrobkov pre dom, záhradu a outdoor. 
Už v roku 1649 boli založené železiarne v dedinke fiskars, ktorá dala neskôr meno celej 
spoločnosti. Od tej doby, teda už dlhých 365 rokov, si značka buduje tradíciu kvalitných 
výrobkov. Zároveň je najstaršou fínskou spoločnosťou. V súčasnosti fiskars pomáha svojim 
zákazníkom prežiť lepší život vďaka možnosti vyjadriť svoju osobnosť a nadšenie skrze 
produkty, ktoré sa tešia obľube mnoho generácií.

Dnes pôsobí fiskars prostredníctvom troch obchodných konceptov zameraných na výrobky 
pre dom, záhradu a outdoor. Výrobky fiskars riešia každodenné problémy tým, že práca  
v domácnosti, na záhrade a vonku sa stáva jednoduchšou a zábavnejšou vďaka dokonalej 
funkčnosti výrobkov a nadčasovému dizajnu.

www.fiskars.sk 
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PasíVNy TehLOVÝ dOm heLuZ TRiumF bOduJe V čR 
EkOlOGIckÝM OScAROM

Dva roky po sebe získala spoločnosť heLuZ ocenenie v súťaži Český energetický a ekologický 
projekt, stavba, inovácia roka. Zatiaľ, čo v roku 2011 zabodovala tehlovým blokom family 
s integrovanou izoláciou v kategórii Inovácie, za rok 2012 získala tzv. ekologického Oscara, ako 
sa ocenenie v odborných kruhoch nazýva, za pasívny tehlový dom heLuZ Triumf v kategórii 
Stavba. Okrem toho získala za ten istý projekt aj Cenu štátneho fondu životného prostredia ČR. 
„Sme veľmi radi, že sa nám darí posúvať tehlové rodinné domy z jednovrstvového muriva bez 
dodatočného zateplenia za hranice pasívneho štandardu. Veľmi si vážime získané ocenenia  
a teší nás, že sa môžeme pýšiť kvalitou našich produktov, ktoré prispievajú k zníženiu spotreby 
energie a k ochrane životného prostredia,“ komentuje ocenenia Ing. Jan Krampl, obchodný 
riaditeľ spoločnosti heLuZ. Tehlový pasívny dom heLuZ Triumf ocenila odborná komisia 
predovšetkým pre inovatívne využitie klasického stavebného materiálu a prevedenie, pri kto-
rom sa pre obvodové steny použilo jednovrstvové murivo  z tehál s integrovaným polystyré-
nom. Vďaka tomu dosahuje dom s využitím ďalších kvalitných materiálov pasívne energetické 
parametre stavby. Viac informácií o pasívnom tehlovom dome z jednovrstvového muriva 
Heluz family 50 2in1 nájdete na uvedenej web stránke.

www.heluz.sk

dOmáca „ROsNička“ 
ORaVa mc-101

Pozrieť sa z okna nestačí, ak sa chceme 
počas vrtkavej zimy a prechodných období 
obliecť vždy vhodne k počasiu. Práve prílišné 
nababušenie a s tým súvisiace zapotenie alebo 
„oblečko naľahko“ sú často výzvou o malér. 
A vtedy každá informácia zaváži! Ak nechcete 
zostať odkázaní na náhodu, zaobstarajte 
si digitálnu meteostanicu Orava mc-101. 
V stupňoch Celzia zobrazuje aktuálnu teplotu 
vonku aj v interiéri, informuje o aktuálnom 
dátume a čase v 12- aj 24-hodinovom režime, 
slúži aj ako budík a predpovedá počasie for-
mou zrozumiteľných ikon. Červené čísla na 
dostatočne veľkom čiernom displeji sú dobre 
čitateľné, aj keď sa vám ráno ešte napol sníva. 
Sú dobre mienenou radou, či sa náhodou 
nemáte vrátiť pred šatník a zostaviť si na cestu 
do práce či za dobrodružstvom vhodnejší 
outfit. 

www.orava.eu
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NeÚčiNNé aNTibiOTiká VyžaduJÚ NOVé 
OPAtRENIA 

Rezistencia na antibiotiká sa stáva desivou realitou a musíme konať 
aktívnejšie, aby sme zastavili šírenie infekcie. Doktor Richard Hobday  
v odbornej recenzii ďalej uviedol, že rozhodujúcim faktorom v tomto 
boji je vytvárať zdravšie vnútorné prostredie s dostatkom denného 
svetla a čerstvého vzduchu v budovách.
Baktérie rezistentné proti liekom a ťažko poraziteľné patogény pred-
stavujú rastúcu hrozbu pre verejné zdravie. Podľa Svetovej zdravotníc-
kej organizácie WHO svet mieri k postantibiotickej ére, v ktorej na veľa 
bežných infekcií nebude liek. Doktor Richard Hobday sa venuje tejto 
téme vo svojej recenzii s názvom liečivé slnko: Slnečné svetlo a zdra-
vie v 21. storočí, ktorá bola uverejnená v medzinárodne uznávanom 
časopise Journal of Hospital Infection. V odbornej recenzii vysvetľuje,  
že efektívnym spôsobom na zastavenie šírenia infekcie je zlepšiť vnú-
tornú klímu v našich budovách. 
V súčasnosti 30 % budov neposkytuje zdravú vnútornú klímu. Veľa 
infekčných chorôb, ktoré ohrozujú verejné zdravie, sú práve ochore-
nia vnútorného prostredia. Je to alarmujúce, pretože približne 90 % 
času trávime v interiéri. Pretože denné svetlo a čerstvý vzduch zabíja 
baktérie, tak sa musíme v budúcnosti viac sústrediť na vytváranie a 
udržiavanie zdravej klímy v budovách, v ktorých trávime väčšinu nášho 
života. 

www.velux.sk

ZdRaVÝ dOmOV beZ NadmeRNeJ VLhkOsTi

Rozpoznať nadmernú vlhkosť vzduchu v domácnosti nie je až také 
jednoduché. Jasným signálom môžu byť kvapky vody na oknách a 
zrkadlách, zatuchnutý zápach alebo dokonca plesne medzi dlaždicami 
či v rohoch za nábytkom. Prejaviť sa však môže aj tým, že sa jedno-
ducho necítite dobre. Nadmerná vlhkosť vzduchu a vznik plesní môžu 
byť príčinou niekoľkých nepríjemných ochorení. Už pri bežných aktivi-
tách, ako sú varenie, pranie a kúpanie, vyprodukuje jedna domácnosť 
až dvanásť litrov vodnej pary. Vlhkosť vzduchu v miestnosti zvyšujú aj 
kvety a domáci miláčikovia. Nahromadená vlhkosť, ktorá nemá kam 
unikať, sa sústreďuje do najchladnejších miest, kde sa prejaví kvapkami 
rosy na oknách, vlhkými fľakmi na stenách či dokonca vznikom plesní. 
Tie môžu byť príčinou vzniku alergií a ďalších zdravotných problémov. 
Riešenie prináša pohlcovač vlhkosti ceresit stop Vlhkosti aeRO 
360° od spoločnosti Henkel Slovensko, ktorý zachytí nadbytočnú 
vlhkosť a vzduch príjemne prevonia. Pohlcovač vlhkosti ceresit Stop 
Vlhkosti aeRO 360° upravuje vlhkosť vzduchu na optimálnu hodno-
tu, ktorá sa pohybuje v rozmedzí od 50 – 60 % bez spotreby elektrickej 
energie a bez akéhokoľvek zápachu. Myslite na prevenciu a zdravý 
domov bez nadmernej vlhkosti. 

www.henkel.sk

PLesNe dO dOmu NePaTRia!

Moderný dizajn a elegantné doplnky v sebe spájajú  pocit príjemného a čistého domova. Nepekné 
fľaky na stene, dlaždiciach či v rohoch izieb k tomu určite nepatria. Práve naopak, znamená to, že 
vašu domácnosť napadli nezdravé plesne, ktoré spôsobujú nielen estetické nedostatky, ale pred-
stavujú zdravotné riziko pre celú vašu rodinu. Vysoká koncentrácia plesní v ovzduší spôsobuje problé-
my s astmou či ekzémy a alergie. Darí sa im predovšetkým vo vlhkom a teplom prostredí, kde sa málo 
vetrá. Steny tak pomaly zvlhnú a stávajú sa živnou pôdou pre plesne všetkého druhu. Ak s podob-
nými problémami zápasíte aj vy, máme pre vás účinné a jednoduché riešenie – Savo  Proti plesniam 
s okamžitým viditeľným efektom. Je vhodný na použitie na rôzne povrchy ako dlaždice, plasty, 
omietky či dokonca drevo, a to nielen vnútri vášho domova, ale aj vonku. účinne odstraňuje nielen 
plesne, riasy a kvasinky, ale postihnuté miesto dezinfikuje a vybieli. Savo Proti plesniam dostanete 
v praktickej fľaši s mechanickým rozprašovačom, ktorý vám zaistí jednoduchú manipuláciu a likvidáciu 
plesní aj na ťažko dostupných miestach. Kúpite ho za odporúčanú cenu 3,29 €. 

Viac informácií na www.savo.eu.



Systém pre posuvné dvere patrí 
celkom určite k tým úspornejším – 
najmä čo sa týka voľného priestoru  

v interiéri. A, samozrejme, tiež dizajnovým. 
„posuvné systémy j.A.p. slovakia sú novinkou 
na trhu a predstavujú ďalší spôsob, ako od 
seba oddeľovať priestory. v ponuke sú dve 
základné modelové rady triX a rollo,“ 
hovorí pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ 
J.A.P. Slovakia, ktorá posuvné systémy 
vyrába, a pokračuje: „tieto systémy sú 
kompatibilné ako s dverami celodrevenými, 
tak i presklenými a dokonca aj celosklenenými. 
odpadá teda problém, ako v jednom interiéri 
zladiť posuvy pre rôzne druhy dverných 
krídiel. rovnaký problém ste mohli riešiť aj 
v prípade, keď boli kladené pre každé dvere 
v interiéri iné požiadavky, napríklad na 
funkčnosť či rôzne záťaže dverných krídiel. to 
už je s posuvnými systémami triX a rollo 
minulosťou.“

POsuVNé sysTémy POd 
dRObNOhľadOm
Ak vás systém posuvných dverí oslovil, 
môžete si vybrať z niekoľkých modelov. 
Posuvné systémy pre montáž na stenu 
tvoria štyri typy – TRIX ZERO, TRIX ONE, 
TRIX HEAVy a ROLLO. Ich hlavnými vý-
hodami sú:

  kvalita a jednotný dizajn pre všetky šty-
ri základné typy, aj napriek tomu, že sú na 
rôznom stupni úrovne vybavenia, 

  kompatibilita so všetkými typmi 
dverí –  celodrevené, presklené aj 
celosklenené, 

 možnosť posúvať dvere jednokrídlové  
i dvojkrídlové, 

  okrem typu ROLLO je možné všetky 
systémy namontovať okrem steny aj na 
strop, 

  všetky varianty sú do interiéru zabu-
dovateľné bez búrania alebo zložitých 
stavebných úprav, 

  pre všetky typy posuvov je dĺžka zák-
ladného profilu individuálne po 10 cm – 
zákazník si tak môže jeho dĺžku objednať 
podľa svojich potrieb, a to aj v neštadard- 
ných rozmeroch.
 
TRiX ZeRO
Ide o základný „hobby“ variant, ktoré-
ho inštaláciu zvládne aj šikovnejší do-
máci majster. Čelná lišta je o šírke 7 cm 
v povrchovej úprave hliník elox. Tento 
model je určený pre posuvné jedno-
krídlové a dvojkrídlové dvere s maxi-

POSUVNé DVERNé SySTéMy – 

lADNE A tIcHO 
SEM A TAM – lADNE A TICHO. TAK SA POHyBUJú DVERE PO 
STENE VďAKA NOVÝM POSUVNÝM SySTéMOM OD SPOlOČ-
NOSTI J.A.P. SlOVAKIA. RADOSť Z BEZPROBléMOVEJ A KOM-
fORTNEJ MANIPUláCIE A KOMPATIBIlITA S NAJRôZNEJšíMI 
DRUHMI DVERí. 
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málnou váhou jedného dverného krídla 
45 kg. Systém TRIX ZERO môžete mať  
s tichým dorazom pre nehlučné, pohodl-
né – a pre deti bezpečné uzavretie dverí. 
 
TRiX ONe
Tento model je tvorený čelnou hliníkovou 
lištou – tentoraz o šírke 9 cm, v povrcho-
vej úprave brúsená nerez. Aj tento variant 
zvládne posúvať dvere jednokrídlové aj 
dvojkrídlové – ale s maximálnou váhou 
jedného dverného krídla až 60 kg. Montáž 
posuvu je možná ako na stenu nad čistý 
stavebný otvor, tak aj nad obložku. TRIX 
ONE umožňuje mať praktické synchrónne 
otváranie a zatváranie dverí a, samozrej-
me, aj tichý doraz.
 
TRiX heaVy
Posledný typ radu TRIX disponuje čelnou 
lištou v šírke 7 cm – vyrobenou z hliní-
ka s povrchovou úpravou brúsený hliník. 
Tento model je skutočným silákom – je 
určený pre jednokrídlové a dvojkrídlo-
vé dvere s maximálnou váhou jedného 
dverného krídla až 100 kg – unesie teda 
zo všetkých štyroch typov najväčšiu zá-
ťaž. K tomuto typu je dodávaný tichý 
doraz pre zatváranie a otváranie dverí. 

ROllO
Poslednou samostatnou radou je typ  
ROLLO. Tvorí ho dizajnová nerezová tyč  
s priemerom 2,5 cm, po ktorej jazdia ne-
rezové kladky, pripevnené k dreveným 
alebo celoskleneným dverám. Ide o jediný 
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variant posuvného systému bez predné-
ho krycieho čela a jeho vzhľad je naplno 
podriadený dizajnovým trendom v tejto 
oblasti. ROLLO je určený pre jednokríd-
lové a dvojkrídlové dvere s maximálnou 
váhou jedného dverného krídla 80 kg a 
umožňuje synchrónne otváranie a zatvára-
nie dverných krídiel. Tento posuv je mož-
né, na rozdiel od predchádzajúcich typov, 
ukotviť aj priamo na sklenenú stenu.
 
Ladne a ticho sa môžu posúvať po stene 
aj dvere vo vašom interiéri. „tento systém 
ponúka možnosť, aby naplno vynikla krása 
dverného krídla. zvlášť sklenený variant z 
dizajnového grafoskla s vnútorným motívom 

pôsobí veľmi štýlovo,“ dodáva na záver pán 
Petr Paksi zo spoločnosti J.A.P. Slovakia, 
ktorá sa taktiež zaoberá výrobou sklene-
ných prvkov a grafoskla.

kontakt: 

J.A.P. Slovakia, s. r. o. 

Zadunajská cesta 12 

851 01 Bratislava 

obchod@jap.sk 

www.posuvnysystem.sk

01 Posuvný systém ROllO s dverami 

z grafoskla

02 Systém TRIX ZERO môžete využiť aj v pane-

lákovom byte

03 TRIX ONE s dvojkrídlovými dverami 

z grafoskla – motív Plant 

04 TRIX HEAVy s jednokrídlovými dverami, 

ktoré sa posúvajú po sklenenej fixnej stene

05 Systém ROllO ukotvený na celosklenej 

stene

06 Pre ROllO nie sú problémom ani dvojkríd-

lové – celodrevené dvere 

02

03

04

05

06
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Teraz sa ale zameriame na mnoho-
krát opomínaný, zato dôležitý de- 
tail – dverné kovania. Kľučky a dve-

re nás sprevádzajú celým životom a nie je 
deň, kedy by sme neotvorili dvere alebo 
nechytili kľučku, pretože sú bežnou súčas-
ťou nášho života.

ZabeZPečeNie VchOdOVÝch 
dVeRí
Jedným z najcitlivejších miest domu či 
bytu sú bezpochyby vchodové dvere. Na 
nich záleží, aký bude domov bezpečný. Tu 
platí zlaté pravidlo, že celok je tak silný, 
ako je silný najslabší článok. Hoci si mno-
ho majiteľov zaobstará v dobrom úmysle 
ochrániť svoj domov veľmi drahé bezpeč-
nostné dvere, zabúdajú však na ich achilo-
vú pätu – kvalitné bezpečnostné kovanie  
a bezpečnostnú vložku.

Je veľmi dôležité si vybrať kovania vo vyš-
šej bezpečnostnej triede, teda v triede BT3 
a vyššie. Také kovanie je testované a certi-

fikované proti vylomeniu a odvŕtaniu, má 
vystužené miesto okolo otvoru pre vložku, 
je vybavené prekrytím vložky proti odvŕta-
niu samotnej vložky.

beZPečNOsTNá VLOžka 
a chRáNeNÝ PROFiL kľÚča
Najmenším prvkom dverí je vložka a kľúč. 
Veľmi preto záleží na konštrukcii a ochran-
ných prvkoch samotnej vložky. Vo viac ako 
60 % prípadoch sú vo vchodových dverách 
inštalované najlacnejšie vložky, tzv. sta-
vebné. Tie neobsahujú žiadne ochranné 
prvky, ktoré vložku, tak ako bezpečnostné 
kovanie, chráni proti jej vylomeniu, odvŕ-
taniu a ďalšiemu poškodeniu. Aj tu platí 
pravidlo bezpečnostných tried BT3 a vyš-
ších. Nepodceňujte ani samotný kľúč.

chRáNeNÝ PROFiL kľÚča
K tým najbezpečnejším kľúčom patria tzv. 
kľúče s chráneným profilom, čo znamená, 
že si ho nemôžete vyhotoviť a zduplikovať 
v bežnom kľúčovom štúdiu, ale musíte sa 

PRI ZARIAďOVANí ByTU ČI RODINNéHO DOMU AlEBO PRI 
JEHO REKONšTRUKCII VENUJEME POZORNOSť NAJ-
RôZNEJšíM PRVKOM OD OKIEN, fASáD, PODláH, 
OBKlADOV, CEZ KOBERCE, NáByTOK Až 
PO ByTOVé DOPlNKy.

MODERNé KOVANIE 
a beZPečNOsť  

01 štítové kovanie Viking: Zosilnený von- 

kajší štít, pevnostné skrutky a prekrytie 

otvoru pre kľúč, čo bráni odvŕtaniu či vylo-

meniu vložky. Materiál – eloxovaný hliník. 

02 Bezpečnostná vložka Wilka: špeciálna 

šesťstavítková vložka Triedy BT3 BT4  

s ochranou proti jej odvŕtaniu. Chráne-

ný profil kľúča zabraňuje jeho voľnému 

kopírovaniu. 

03 Systém zjednotenej vložky: Zväzok 

kľúčov nahradí jediný kľúč, ktorým budete 

môcť otvoriť všetky zámky vo vašom dome, 

chate či chalupe.

 

01

02

03
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obrátiť na autorizovaného výrobcu kľúčov, 
ktorý vám kľúč vyrobí za prísnych bezpeč-
nostných podmienok a zaručí, že kľúče, 
ktoré ste si nechali vyrobiť, sú vyrobené 
len pre vás!

POHODlNé ODOMykANIE
V súčasnej dobe si môžete zaobstarať je-
den kľúč k otvoreniu viac zámkov naraz, 
tzv. kľúč v systéme zjednotenej vložky. To 
znamená, že jedným kľúčom odomkne-
te nielen bránku, ale aj vchodové dvere  
s prídavným zámkom, garáž, chatu, visiaci 
zámok ku kolesu či byt rodičov. Možno je 
to na prvý pohľad zanedbateľné, ale už ste 
si niekedy spočítali, koľko kľúčov máte na 
svojom krúžku?

samOZamykací ZámOk
Už ste niekedy zažili, že ste odišli z bytu 
a zabudli ste zamknúť zámok a byt zostal 
celý deň otvorený? Alebo ste večer zavreli 

dvere, kľúč ste nechali v zámku a váš part-
ner sa nemohol dostať dovnútra? Iste ta-
kéto situácie poznáte. 

Dobrým pomocníkom je samouzamykací 
zámok, ktorý vám dvere uzamkne vždy, 
keď dvere len „zabuchnete“. Nemusíte 
sa báť, že zabudnete dvere zavrieť, že sa 
v byte uzamknete a následne neotvo-
ríte. Samozamykací zámok vždy dvere 
odomkne zvnútra jednoduchým stlače-
ním kľučky a zavrie dvere jednoduchým  
zabuchnutím.

DVERE PRE SENIOROV 
s haVaRiJNOu FuNkciOu
Ak sa staráte o svojich rodičov alebo se-
niorov a máte obavu, že sa zamknú v byte 
kľúčom a ten zabudnú v zámku, namon-
tujte im vložku s havarijnou funkciou. To 
znamená, že odomknete ich dvere vždy, aj  
v prípade, že zabudnú kľúče zvnútra zámku. 

ZLadeNÝ diZaJN kLučiek
Pri zariaďovaní interiéru sa mnohí z nás 
stretávajú so situáciou, kedy by chceli 
jednotne vyriešiť celkový dizajn inte-
riéru. Neprehliadnuteľným detailom sú 
aj interiérové   kľučky a dverné kovania.  
V dnešnej dobe je možné celý interiér, teda 
nielen vchodové a interiérové dvere, ale aj 
okná, posuvné a sklenené dvere osadiť 
kľučkami rovnakého tvaru. Takéto kľučky 
vytvárajú tzv. rodiny kľučiek. Nebojte sa 
u svojich dodávateľov na túto skutočnosť 
opýtať a venovať pozornosť detailom, kto-
ré vás budú sprevádzať nemalú časť vášho 
života. Pri výbere kľučiek dbajte na pra-
vidlo, že kľučka musí byť na dotyk príjem-
ná, musíte ju cítiť a musí padnúť do ruky. 

Viac informácii získate na www.kliky.eu 
alebo si môžete môžete pozrieť virtuálny 
katalóg na http://katalogy.actservis.cz/
katalog2013.

REAl – IR s.r.o. 

Rozkvet 2010/24 

017 01 Považská Bystrica 

tel.: 0911 900 443, 0911 900 443 

obchod@realir.sk 

www.realir.sk 

Zlomek s.r.o.

Račianská 72

831 02 Bratislava

tel.: 0948 322 300

Bratislava

info@zlomek.sk

04 08

05 09

06 10

07 11

04 Calla: Nový modelový rad interiérového 

kovania s kombinovaným povrchom  

chróm/efekt nerez

05 Diplomat: Elegantné štíhle telo dobre 

sadne do ruky. Materiál: brúsená mosadz 

06 Prezident: Zaujímavo riešený model kľučky 

s povrchom efekt nerez. 

07 Shane: Elegantne riešená konštrukcia kľuč-

ky, ktorá príjemne sadne do ruky. Materiál: 

efekt nerez

 

KOlEKCIA RODINy KľUČIEK: 

08, 09 Rozetové kovanie: Možný variant  

s hranatou či okrúhlou rozetou 

10 Kľučka dodávaná spolu s kovaním pre 

montáž na sklenené dvere 

11 Okenná kľučka pre montáž na okenný rám

Kolekcia kľučiek – jeden dizajn pre celý dom



výrobca komínových systémov

stadreKo
www.stadreko.sk 

stadreko@stadreko.sk 
tel.: 0908 111 696 

043/5381 307

395 € 
komín 6m,

priemer 200 mm

366 € 
komín 6m 

priemer 160 mm

NajlacNejší KomíNový systém

NovINKa: 
montáž komínov s predĺženou zárukou na 30 rokov.

V ponuke je aj komín pre kondenzačné kotly.
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ZÁRUBNE 
XINNIX 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

www.twinkovania.sk

• nové riešenie otvárania dverí, ktoré ušetrí plochu potrebnú k otvoreniu dverí až o 50% 
a maximalizuje tak využiteľný priestor v okolí dverí.

• špičková technológia, dlhoročná životnosť, taliansky dizajn
• je kvalitnou alternatívou v obytných a reprezentatívnych priestoroch k otočným dverám, 

posuvným dverám, skladacím dverám alebo k otáčavo-posuvným dverám (Ergon). 

O 50% VIAC MIESTA
S DVEROVÝM SYSTÉMOM 
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bývanie dvere

Práve tieto novinky môžu byť dominantou dverí a vy sa tak 
stávate dizajnérom a tvorcom svojho interiéru.

Dizajnová rada QUATRO LINE vyvoláva v každom radu predstáv 
a fantázií. Rozličné tvary kľučiek na hranatých rozetách napomá-
hajú k vytvoreniu skutočne moderného interiéru. Napríklad kľuč-
ka BLADE svojím úzkym tvarom a ostrými líniami dodáva inte-
riéru jednoduchosť, vzdušnosť a zároveň aj eleganciu. Jedinečný 
zážitok pre oči aj pre stisk ruky prináša kľučka LEAF. Je ozajstným 
šperkom a skvostom každých dverí. Tieto novinky sú k dispozícii 
v lesklom aj matnom prevedení, čo poskytuje radu možností pou-
žitia na najrôznejšie povrchové  a farebné úpravy dverí. Dokona-
lý súlad interiéru s dverami zaisťujú kľučky s plochými rozetami, 
ktoré prakticky splývajú s povrchom dverí. Individualitu interiéru 
je možné tvoriť použitím plochej, hranatej aj okrúhlej rozety.

Konštrukcia kovania INNER a CHAMELEON sa vyznačuje špe-
cifickým rámom, do ktorého je možné vkladať materiál zo širokej 
ponuky trendových drevín vo farbe orechu, dubu, mahagónu, 
wenge či zebrano, alebo materiál, ktorý je použitý v blízkom okolí 
či dokonca samotný materiál dverí.

Priamo dizajnérsky zážitok poskytuje možnosť zladiť kovanie 
interiérových, vchodových dverí i okien v rámci celého interiéru, 
v rámci jednej miestnosti, bytu či celého domu tak, že sú osadené 
kľučky rovnakého tvaru.

K ďalším prekvapeniam v ponuke spoločnosti TWIN patria špeci-
álne systémy pre dizajnové a úsporné otváranie dverí pre atypické 
interiéry, kde nie je v blízkosti dverí dostatok priestoru pre ich po-
hodlné a úplné otváranie.

Novinkou a dizajnovou bombou je univerzálny systém skrytých 
zárubní  XINNIX. Skryté zárubne XINNIX umožňujú montáže in-
teriérových dverí štandardnej veľkosti otváraných von či dovnút-
ra, vľavo i vpravo. Rešpektujú tak zvyklosti architektov a staveb-
ných odborníkov a robia ich ľahko použiteľné v každom projekte.

So systémom skrytých zárubní XINNIX je ľahké získať elegantné 
a nadčasové úpravy interiéru zabudovaním celkom skrytých zá-
rubní do steny, takže dvere tvoria úplne hladkú, jednoliatu plochu 
s okolitou stenou. Na prvý pohľad dvere ani nezbadáte, prezrádza 
ich iba úzka linka na obvode dverí.

POHODlNé OTVáRANIE DVERí ČI OKIEN S PRíJEMNÝM STISKOM KľUČKy, KTORá lAHODí OKU – 
TO JE šIROKá PONUKA ZNAČKy TWIN. ČíM ďAlEJ, TÝM VIAC SA DNES KľUČKA POVAžUJE ZA 
DIZAJNOVÝ PRVOK, KTORÝ PODČIARKUJE CElKOVÝ šTÝl INTERIéRU.

DIZAJNOVé 
VycHytáVky

INNER

CHAMElEóN

BlADE

lEAf



Celkom novým riešením a novinkou 
v úspornom otváraní dverí  sa javí systém 
COMPACK. Ide o revolučný systém otvá-
rania, ktorý redukuje priestor potrebný 
pre otváranie dverí o 50 % a maximali-
zuje tak využiteľný priestor okolo. Je al-
terntívou ku kyvným, posuvným dverám 
vonku aj vo vnútri steny alebo otočno-po- 
suvným dverám Ergon. Technológia je 

prispôsobivá každej situácii – nevyžaduje 
žiadne úpravy stien, žiadne náklady, navy-
še, to všetko platí pri zachovaní tradičného 
poňatia dverí. Dvere sú kompaktné, tiché 
a zvukotesné. Je tiež ideálny pre šatne a 
šatníkové skrine.

Pre zvládnutie situácií, v ktorých nie je do-
statok priestoru pre úplné otvorenie dverí, 
je možné využiť už niekoľko rokov úspeš-
ne predávaný systém ERGON.

Dvere vybavené systémom ERGON majú 
možnosť sa otvárať v oboch smeroch (dov-
nútra aj von) a umožňujú tak vchádzať 
do miestnosti a vychádzať z nej, a pritom 
otvárať krídlo tlačením.

Systém ERGON extrémne minimalizuje 
nároky na pôdorysný priestor otvoreného 
dverného krídla oproti klasickému, a to až 
o 40 %.

Otočno-posuvný mechanizmus je kon-
cipovaný pre širokú škálu rozmerových a 
estetických variant. Nevyžaduje žiadnu 
zvláštnu údržbu a nie je hlučný pri otvá-

raní a zatváraní. Spĺňa naše požadavky na 
dizajn a zároveň nemá žiadnu špeciálnu 
požiadavku na rozmery dverí či stavebné 
úpravy.

Tak už veríte, že je riešenie pre každú situ-
áciu? Presvedčte sa o ponuke týchto skve- 
lých produktov na www.twinkovania.sk  
a www.skrytezarubne.info alebo osobne 
navštívte v dňoch 11. – 16. 3. 2014 na 
výstavisku Agrokomplex v Nitre, pavilón 
M4, stánok 29A.

Reko 

foto: Twin

 XINNIX

ERGON
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bývanie materiály

SKlENENé 
ROlEtOVé SyStéMy

Z MODERNE PONíMANéHO 
RIEšENIA KUCHyNE SI SOTVA 
MOžNO ODMySlIEť SKlENé 
DVERE, PRíPADNE MNOHé 
PRESKlENé PlOCHy. VďAKA 
SKlENéMU ROlETKOVéMU 
SySTéMU RAUVOlET VETRO- 
lINE PONúKA SPOlOČNOSť 
REHAU V TEJTO OBlASTI JEDI-
NEČNé RIEšENIE. 
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Sklenený roletový systém spája prak-
tické vlastnosti moderných skrinko-
vých roletových systémov s ušľachti-

lými povrchmi z pravého skla. 

byť „iN“ s RauVOLeT VeTRO-LiNe
V podobe RAUVOLET vetro-line ponúka 
REHAU systém sklených roliet, ktorý spája 
dizajnový aspekt pravého skla s výhodami 
roletových systémov na báze polymérov.

POhOdLNé ZasÚVaNie – 
beZPečNOsTNé skLO
Jednoduché zabudovanie systému a vyni-
kajúce chodové vlastnosti hovoria samé za 
seba. S lamelami širokými 50 mm z jedno-
vrstvového bezpečnostného skla vytvorí 
RAUVOLET vetro-line harmonické a ploš-
né čelo. Bezpečnostné sklo odoláva väč-
šiemu zaťaženiu, nepoškriabe sa a upúta 
svojím pôsobivým priesvitným vzhľadom 
a výraznou rovinnosťou.

POVRcHOVá úPRAVA 
SAtINAtO
Inovatívny systém sklenených roletiek 
Rauvolet vetro-line sa dodáva v setoch, 
ktoré sú dostupné v dvoch štandardných 
šírkach 600 a 900 mm a v dvoch výškach  
1 000 a 1 500 mm. Na výber sú dekory  
Satinato, Satinato black a Optiwhite.
RAUVOLET vetro-line je k dispozícii ako 
hotový kazetový systém C-Box v dekoroch 
Satinato, Satinato Black a Satinato Op-
tiwhite.

VÝhOdy RauVOLeT 
VeTRO-LiNe:

 k dispozícii je kazetový modul pri-
pravený na zabudovanie so štandard-
nými rozmermi, 

 systémové príslušenstvo (lizéna, 
úchytkový profil a vodiaca koľajnička) 
v hliníkovej úprave, 

 bezpečnostné sklo odoláva väčšiemu 
zaťaženiu, povrch sa nepoškriabe, 

 na požiadanie možno dodať iné 
rozmery a povrchové úpravy.

bližšie informácie na:

REHAU, s. r. o.

Kopčianska 82/A

SK-850 00 Bratislava

www.rehau.sk

Tel: 02/6820 9110

e-mail: bratislava@rehau.com
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stavba okná

Výmena starých okien za nové, ktoré 
lepšie izolujú, prináša mnoho vý-
hod. „Výmenou okien a zateplením 

zamedzíte tepelným stratám a ušetríte tak 
až 60 % energie,“ hovorí Helena ševčíko-
vá z Hornbachu a dodáva: „Okrem toho 
tiež narastie hodnota vašej nehnuteľnos-
ti a zvýšíte komfort bývania. Nové okná 
zároveň slúžia ako protihluková ochrana. 
Príjemným bonusom je aj to, že váš byt 
či dom bude s novými oknami útulnejší 
a bude lepšie vyzerať. V Hornbachu mô-
žete navyše využiť široký výber doplnkov 
k otvorovým výplniam, napríklad sieťky 
proti hmyzu, parapety či žalúzie.“

akO Na VÝmeNu OkieN? 
Najskôr je nutné demontovať staré okná, 
ideálne pomocou píly, sekáčiku alebo pá-
čidla tak, aby sa čo najmenej poničila fa-
sáda domu. Potom vyrovnáme osadzovací 
rám nového okna vo všetkých smeroch 
podľa vodováhy, zaistíme kliny a vyskú-
šame, či je okenné krídlo po zavesení plne 
funkčné. Ďalej existuje niekoľko spôsobov 
montáže okien. V prípade najjednoduch-
šej montáže pomocou rámových hmož- 
dinek vyvŕtame podľa veľkosti okna  
v osadzovacom ráme na boku 2 – 3 diery 
a 1 – 3 diery navrchu a dole s priemerom 
hmoždiniek. Po prevŕtaní osadzovacieho 
rámu vyvŕtame do steny otvory na hmož-
dinky pomocou vrtáku na kameň. Potom 
do otvorov zatlčieme hmoždinky a rám 

S VÝMENOU 

OkieN NeOTáľaJTe
JAR A lETO Sú IDEálNyM ČASOM NA VÝMENU OKIEN, PRE-
TOžE JE OBVyKlE TEPlO A SlNEČNO. POKIAľ SA DO MONTážE 
OKIEN PUSTíTE V TOMTO OBDOBí, VyHNETE SA PRI JEJ REAlI-
ZáCII SyCHRAVéMU POČASIU A PREMRZNUTEJ DOMáCNOSTI, 
KTORá VáS MôžE NEPRíJEMNE PREKVAPIť POČAS VÝMENy 
OKIEN NA JESEň. PRETO VÝMENU OKIEN ZA NOVé NEODďAľUJ-
TE A PUSTITE SA DO PROJEKTU ČO NAJSKôR. 
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pevne priskrutkujeme. Voľný priestor me-
dzi stenou a osadzovacím rámom vyplní-
me montážnou penou. Prebytočnú penu 
po stvrdnutí odrežeme nožom a násled-
ne sa musí ochrániť před UV žiarením a 
dažďom. K funkčnej ochrane peny sa ešte 
odporúčajú aj parotesné a paropriepustné 
fólie aplikované z vnútornej i vonkajšej  
strany. Montáž nových okien je hotová. 
Po výmene okien treba exteriér a interiér 
okolo okien murársky začistiť, prípadne 
nanovo vymaľovať. 

Viac informácií o výmene okien vám radi 
zodpovedia aj odborníci v predajniach 
Hornbach. Poradia vám, ako zabudovať 
alebo vymeniť okná či vchodové dvere  
v značkovej kvalite. Vo všetkých predajniach 
tiež môžete využiť kompletné poraden- 
stvo  o  úspore  energie. 

Reko v spolupráci so spoločnosťou Hornbach

foto: Hornbach



MÝTy A fAKTy 
O mONTáži mOdeRNÝch OkieN
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stavba okná

Keď sa začiatkom deväťdesiatych ro-
kov 20. storočia montovalo okno 
spôsobom „nasaď okno a upchaj  

škáry“, teraz sa okno montuje  štýlom 
„vypeň a zamaž“. Na prvý pohľad je evi-
dentné, že je to citeľný pokrok. Miesto 
upchávania  priestoru medzi okenným rá-
mom a kontaktnou plochou (múrom) rôz-
nymi povrazcami alebo tmelom sa prešlo 
k montážnej pene. K „zázračnej“ hmote, 
z ktorej  jednoduchá manipulácia vytvorila 
materiál pre všetkých a na všetko.

OkNá budÚ VyPeNeNé
Nové okná sa vyklínkujú, ukotvia tur-
boskrutkami, zapenia a murársky začistia. 
To je asi najtypickejší postup, ktorý sa stá-
le používa, propaguje a vyznáva ho väčšina 
dodávateľov moderných okien. Niektorí  
tak robia z nevedomosti, iní zas z pohodl-
nosti. Možno si poviete, čo je na tom zlé, 
veď  je to spôsob, ktorý sa praktikuje toľko 
rokov a koniec koncov o iných možnos-
tiach montáže okna sa nie veľmi hovorí. 
Pravda je niekde na pol ceste. O kvalitnej 
montáži okien sa hovorí, dokonca je sú-
časťou slovenskej technickej normy. Ale 
pre bežných smrteľníkov je to príliš okra-
jová vec na to, aby sa ňou zapodievali.  
A to je chyba, lebo práve vďaka zlej infor-
movanosti si môžete kúpiť luxusné okno, 
ktoré bude nekvalitnou montážou totálne 
znehodnotené. Poďme si teraz povedať, 
ako sa dnes veci majú, čo sa robí a čo by sa 
malo robiť.

mÝTus PRVÝ: 
mONTážNa PeNa Je ZáZRačNá
O zázrakoch v zmysle „keď nevieme ako, 
tak tam dáme penu“ nie je možné v žiad-
nom prípade hovoriť. Montážna pena je 
najmä tepelnoizolačný materiál, a tak ne-
môže suplovať úlohu vodeodolných mate-
riálov, tmelov a chemických kotiev. Pena je 
náchylná na denné svetlo a slnko, rovna-
ko ako na dážď. Je veľmi ľahko nasiakavá 
a v nezakrytom stave sa rýchle rozpadá. 
Viete, ako to poznáte? Podľa jej hrdzavej 
farby. Keď  po nej prejdete prstom, uvidíte, 

PlASTOVé OKNA Sú SyMBOlOM MODERNéHO BÝVANIA, 
NAPRIEK TOMU, žE SA NOVé TECHNOlóGIE PREJAVIlI 
V TRADIČNÝCH MATERIálOCH, AKO JE DREVO. JE TO PRAV-
DEPODOBNE PRETO, žE PO éRE PRíRODNEJ KlASIKy PRIšlI  
JEDNODUCHé A BEZúDRžBOVé MATERIály, NAPRíKlAD 
PRáVE PlAST. ČI Už TAK, AlEBO ONAK, HOVORíME DNES O 
MODERNÝCH OKNáCH, KTORé Sú, SAMOZREJME, TIEž MO-
DERNE MONTOVANé. PARDON, MAlO By TO TAK Byť.  
A V TOM JE PRáVE ZAKOPANÝ PES.
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ako sa drobí. Taký materiál už neizoluje a 
v ktorejkoľvek škáre je celkom zbytočný.  

mÝTus dRuhÝ: 
OkNO sTačí LeN ZaPeNiť
Len vypenenie škáry  medzi okenným 
rámom a kontaktnou plochou (múrom) 
nestačí. Nestačí preto, že pena nemá tie 
zázračné vlastnosti. Ako už bolo poveda-
né, pena plní úlohu tepelnej izolácie, ale 
len pokiaľ je v perfektnom stave. Preto sa 
musí chrániť pred UV žiarením a dažďom. 
Zatrenie peny maltou nestačí. K funkčnej 
ochrane peny sa dnes používajú parotesné 
a paropriepustné fólie (napr. TwinAktiv) 
aplikované z vnútornej i vonkajšej strany. 

mÝTus TReTí: 
PeNa Nemá aLTeRNaTíVu
Má, a dokonca už nejaký ten piatok. Je to 
impregnovaná páska, ktorá plní úlohu te-
pelnej izolácie a ochrany pred prienikom 
dažďovej vody a vodných pár. Impreg-
nované pásky (napr. illmod Trio+) plne 
nahradzujú penu a zároveň sú jediným 
samostatným materiálom, ktorý tvorí 
tzv. trojstupňové utesnenie v škáre medzi 
okenným rámom a stenou.

mÝTus šTVRTÝ: 
chybu hľadaJTe Všade, LeN 
Nie V sPôsObe mONTáže 
„Pršalo a pršalo. Pršalo celý deň. A prša-
lo tak, že voda pretiekla cez okno. Pre-
tiekla škárou medzi okenným rámom a 
ostením…“ To je evidentný dôsledok zle 
namontovaného okna, pri ktorom mon-
tážnik zabudol utesniť škáru po celom ob-
vode okenného rámu.

Vďaka nefunkčnému izolantu a netes-
nosti potom riešime aj ďalšie problémy: 
ochladzovanie rohov v interiéri a následne 

vznik plesní. Ale to všetci dobre poznáme. 
Pes nemusí byť vždy zakopaný v tom, že 
málo kúrime, nevhodne vetráme alebo 
sušíme prádlo. Príčinu hľadajme u neod-
borne namontovaného okna alebo u okna, 
ktoré nie je prirodzene spojené so stavbou.

mÝTus PiaTy: 
ZaTePľOVací sysTém 
a aPu LišTy VšeTkO VyRiešia
„škáru zakryje zateplovák,“ počúvame 
veľmi často od dodávateľov okien. Zno-
vu ďalší z rady zažitých omylov. úlohou 
zatepľovacích materiálov je zatepľovať  
a eliminovať všetky možné tepelné mosty, 
napríklad vo vonkajšej špalete. Tu je izo-
lačný prvok spravidla ukončený tzv. APO 
lištou, ktorá prilieha k okennému rámu.
Veľmi často dochádza k úmyselnej zámene 
tejto lišty z exteriérovej za interiérovú, je 
totiž oveľa lacnejšia. Je však opatrená len 
lepiacou vrstvou, ktorá nedokáže zabrániť 
dilatovaniu okna a za niekoľko týždňov sa 
od rámu odtrhne a škára je znovu na svete. 
Pokiaľ  je medzi rámom a škárou tesniaci 
systém, znamená odtrhnutie APO lišty len 
estetický neduh. Okno však tesní ďalej. 

Viac informácií na www.montazokna.com.

Reko v spolupráci s Tremco illbruck

foto:  Tremco illbruck a archív redakcie
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pisuje problémy svojej susedky sťažujúcej 
sa na zlú tesnosť medzi okenným rámom 
a stenou: „som technicky zameraný človek, 
takže ma zaujímalo, v čom je pes zakopaný. 
doteraz sem nepočul o tom, že by nové okná 
prefukovali, a naviac v týchto miestach.“

Pán Komínek chcel skôr zo zvedavosti a na 
vlastné oči vidieť takmer nové prefukujú-
ce okno. „na samotnom okne nebola jediná 
známka chyby, okolo okenného rámu tiež nie. 
keď som sa ale prstom dotkol okna pri para-
pete, spoznal som, že je niečo zle. v jednom 
okamihu som sa cítil až trápne, pretože som 
sa zľakol, že som to okno možno zničil. môj 
prst sa totiž zaboril do dreveného rámu ako do 
kusu torty. to som ešte nevidel! spodná časť 
okna bola úplne zhnitá. bolo viac než jasné, 
že rozklad prebiehal pod vrstvou farby. kvôli 
tomu nebolo celú dobu nič vidieť.“ 

audiT OdbORNíka
Tento prípad je dôkazom chybne ošetrenej 
pripojovacej škáry, ktorá sa nachádza me-
dzi okenným rámom a stenou. V tomto-
prípade šlo o napojenie okna na parapetnú 
časť. Po dôkladnom preskúmaní sme zisti-
li, že montážna firma namontovala okno 
tradične rýchlym spôsobom, čím ovplyv-
nila podstatnú časť, ktorá je pri okne kri-
tická: neutesnila pripojovaciu škáru medzi 
rámom a ostením. Nezaistila dokonca ani 
utesnenie parapetnej časti, ktorá je veľmi 
náchylná na stojatú vodu. V takom prípa-
de hovoríme, že okno nebolo spojené s do-
mom. A teraz veľmi jednoducho k tomu, 
čo sa s oknom dialo. Pri nárazovom daždi 
zostávala voda na vonkajšom parapete. 
Pomaly zatekala do škáry, kde bol parapet 
napojený na okno. Pri absencii utesňova-
cích fólií alebo pások dochádzalo k narušo-
vaniu tepelnoizolačnej  výplne, konkrétne 
montážnej peny, ktorá je, bohužiaľ, nasia-
kavá. Stála vlhkosť v škáre potom začala 
pôsobiť na drevený rám.

Pokiaľ by okno bolo namontované s pou-
žitím trojstupňového utesnenia, napríklad 
systémom illbruck i3, rozhodne by k také-
muto prípadu nemohlo dôjsť. Viac infor-
mácií na www.montazokna.com.

Reko v spolupráci s Tremco illbruck

foto:  Tremco illbruck a archív redakcie

„MôJ PRST SA ZABORIl DO DREVENéHO RáMU AKO DO KUSU 
TORTy. Z KEDySI KRáSNEHO DREVA ZOSTAlA lEN lAKOVANá 
šUPKA S TOTálNE ZHNITÝM VNúTRAJšKOM. TO, žE By SA TA-
KáTO VEC MOHlA STAť Už PO TROCH ROKOCH MODERNéMU 
OKNU, By MI ANI VO SNE NENAPADlO,“ SPOMíNA PáN PETER 
KOMíNEK Z JINOČAN.

PO TROCH ROKOCH 
ZhNiTé euROOkNá

Pred niekoľkými rokmi sa pán Komí-
nek rozhodol pre kúpu bytu v no-
vostavbe. Adresa budúceho domo-

va bola sľubná. Len kúsok od Prahy v tej 
dobe vznikala od základov nová rezidenč-
ná štvrť. Domy mali veľmi vkusné fasády, 
s ktorými perfektne ladili moderné dreve-
né eurookná.

„byt, ktorý som si vybral, bol situovaný na juž-
nú stranu. v tej dobe som netušil, že to bude 
moja veľká výhoda,“ povedal pán Komínek . 
Po necelých troch rokoch sa totiž dopočul 
od svojich susedov, bývajúcich na expono-
vaných západných a severných stranách, 
že ich začínajú trápiť balkónové okná. 
„myslel som na plesne, ktoré sa občas u no-
vého okna môžu objaviť.  Ale v tomto prípade 
šlo o niečo úplne iné.“ Pán Komínek ďalej po-

stavba okná
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stavba bránové systémy

Základným rozhodnutím je výber 
typu otvárania brány. Vo všeobec-
nosti výber pozostáva z dvoch hlav-

ných skupín.

KRíDLOVá BRáNA – pozostávajúca  
z dvoch otváraných krídiel. Krídla môžu 
byť delené symetricky, ale aj asymetricky. 
Krídlové brány sa dajú ovládať ručne a aj 
s motormi na diaľkové ovládanie.

POSUVNá BRáNA – sa  posúva do strany 
za oplotenie. Posuv môže byť zabezpečený 
pomocou koľajnice, samonosného profilu 
alebo teleskopického posuvného systému.
Pri výbere si musí každý zvážiť priestor 
potrebný pri otváraní a obsluhe brány.

POsuVNé bRáNy sa deLia Na :

SAMONOSNé POSUVNé BRáNy – 
systém samonosných brán je založený 
na prenášaní váhy konštrukcie pomocou  
C-profilu. Ten je spojený s konštrukciou 
brány v jej spodnej časti. Pohyb brány 
je prevádzaný pomocou dvoch vozíkov 
umiestnených mimo otvoru a pripevne-
ných do betónovej pätky. Tá sa vo väčšine 
prípadov nachádza z vnútornej strany pri 
múre či stĺpe v smere pohybu brány.

BRáNy VEDENé PO KOľAJNICI – 
sú základným typom posuvných brán. Za-
ťaženie konštrukcie brány je cez vodiace 
kolieska priamo prenášané na omega ko-

VONKAJšIE BRáNy TVORIA 
DIZAJNOVú I fUNKČNú ČASť 
EXTERIéROVEJ ARCHITEKTúRy, 
KTORá VžDy DOKONAlE lADí 
S PRVKAMI DOMU ČI INEJ 
BUDOVy. JE DOMINANTNÝM 
PRVKOM, A PRETO JE DôlEžITÝ 
JEJ VÝBER.

AKO SI VyBRAť 

VONkaJšiu 
bRáNu
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ľajnicu upevnenú na základovej betónovej 
pätke. Dĺžka koľajnice sa určuje podľa šír-
ky otvoru, do ktorého je brána osádzaná.

TELESKOPICKé POSUVNé BRáNy –
systém umožňuje mať prejazdnú šírku 
rozdelenú na dve časti krídla, ktoré sa 
zasúvajú jedno za druhé. Výhodou tohto 
systému je postačujúci krátky priestor na 
strane otvárania brány.

Súčasťou každej posuvnej brány bývajú 
aj horné či spodné dorazy. Tie slúžia pre 
zabezpečenie stability a tuhosti brány  
v uzatvorenom stave. Presnosť chodu brá-
ny je tiež zabezpečená pomocou horného 
vedenia, ktoré pozostáva zo silikónových 

koliesok. Posuvné brány sa dodávajú s ma-
nuálnym otváraním, ale vo väčšine dodá-
vok sú dodávané s motorom na diaľkové 
ovládanie typu ACER.

„nAjväčšou výhodou tohto typu 
brán je vhodnosť umiestneniA do 
kAždého terénu i do svAhu.“

Výplň všetkých typov brán je rôznorodá. 
Každý zákazník si môže vybrať možnosť 
s čo najväčšou trvácnosťou a bezúdržbo-
vosťou. Veľmi vhodné sú brány, ktorých 
výplň tvoria polyuretánové panely, ktoré 
sú totožné s panelmi garážových brán.  
Zákazník má možnosť výberu aj zo širokej 
škály farieb, napríklad imitácie dreva, ako 
je zlatý dub, orech, mahagón a rôzne iné. 
Taktiež je tu možnosť striekania panelov 
podľa vzorkovníka RAL. Okrem výberu  
farby brány  si môže zákazník vybrať  cel-
kový dizajn brány. Na výber je zo štyroch 
možností:

  kazetový motív,
  pruhovaný motív,
 stredový pruh,
 hladký dizajn.

Konečný výber je už na výbere zákazníka. 
Ďalšou nezanedbateľnou výhodou brány 
z polyuretánových panelov je bezúdržbo-
vosť a farebná stálosť.  Brána vyrobená 
z polyuretanových panelov  vám zaručuje 
úplné súkromie. V neposlednom rade veľ-
ké plus je aj čiastočné odhlučnenie vášho 
nádvoria od rušnej cesty. 

Novinkou v ovládaní brány je systém 
ovládania mobilným telefónom pomocou 
GSM modulu. Takéto ovládanie funguje 
na funkcii „prezvonenia“ vašej brány. Sys-
tém hovor odmietne a vykoná danú úlohu. 
Hlavnou výhodou je, že si môžete otvoriť 
bránu z ktoréhokoľvek miesta na svete, 
kde je signál pre mobilný telefón.  Nemu-
síte už čakať pred bránou, dokedy sa vám 
brána otvorí, prípadne zavrie. Tento sys-
tém taktiež zabezpečuje dokonalú kontro-
lu a zabezpečenie vašej brány. Pri každom  
pohybe brány vám príde SMS správa s tex-
tom, ktorá vás informuje o tom, či je brána  
zatvorená, alebo otvorená, prípadne zašle 
inú informáciu  o pohybe vašej brány.  
 
Prajeme vám pri hľadaní tej najvhodnejšej 
brány pre vás vybrať tú, ktorá bude vyho-
vovať všetkým vašim požiadavkám.

Peter Pakši

PEMAT Slovakia, s. r. o.

Topoľčany, tel. 038/53 22 105

mobil zákaznícka linka: 0918 941 882 

mobil servis: 0918 668 932

e-mail: pematbrany@pematbrany.sk

www.pematbrany.sk
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stavba materiály

Vývoj nových technológií neobi-
šiel ani tento „klasický“ materiál. 
Naša predstava sa doposiaľ spája-

la so vzhľadom tvrdého, šedého, drsného, 
chladného, ťažkého a nevábneho materiá-
lu. Dnes sa od betónu začínajú požadovať 
také vlastnosti, ktoré neboli preň v minu-
losti charakteristické. Moderné technoló-
gie menia jeho úžitkové, ale aj estetické 
vlastnosti v súlade s požiadavkami 21. sto-
ročia. Takto sa betón opäť vracia na svoje 
obľúbené miesto v architektúre. K betó-
nom, ktoré zmenili pohľad na podobu 
betónu, patrí inovatívny a prekvapujúci – 
priesvitný betón. Doposiaľ nepredstavi-
teľný fenomén – svetlo prepúšťajúci be-
tón navyše s hrou svetiel, tieňov, siluet...  
S novými možnosťami využitia je jedným 
z vrcholných produktov v inováciách betó-
nu za posledné obdobie. Materiál so sľub-
nou budúcnosťou...

čO Je TO PRiesViTNÝ beTóN?
Priesvitný, niekedy nazývaný aj prie-
hľadný, priepustný, transparentný či 
translucentný betón je novodobý staveb-
ný materiál, ktorý je vytvorený zo zmesi 
jemnozrnného betónu a sklenených vlá-
kien. Tieto vlákna v jeho zložení tvoria cca  
5 %. Takže, veľmi zjednodušene povedané, 
ide o betón obohatený sklenenými vlákna-
mi, ktoré vedú svetlo jeho hmotou z jed-
nej strany na druhú. Jeho anglický názov 
„Light Transmitting Concrete“ sa prekla-
dá ako betón prepúšťajúci svetlo. Prestup 
svetla vytvára dojmovú vzdušnosť a ľah-
kosť tohto ťažkého materiálu. 

POhľad Na VZNik VyNáLeZu
V minulosti sa do betónu pri snahách vy-
robiť priehľadný či priesvitný betón vkla-
dali prvky zo skla alebo iných priesvitných 

NOVé TECHNOlóGIE A V ICH DôSlEDKU AJ NOVé MATERIály 
Sú ZáKlADOM PROGRESU V ARCHITEKTúRE A STAVEBNíCTVE. 
K ZáKlADNÝM STAVEBNÝM MATERIálOM PATRí OVERENÝ 
A SPOľAHlIVÝ BETóN SO SVOJIMI KONšTRUKČNÝMI A TVARO-
VÝMI VlASTNOSťAMI. 

 

 BETóN
PRIESVITNÝ

01

02
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materiálov. Až vývoj optických vlákien na 
báze polymérov a sklenených vlákien vý-
razne ovplyvnil podiel vynálezov v tejto 
oblasti. Objavovalo sa viacero technických 
aplikácií uplatňujúcich tento koncept už 
koncom 20. storočia. Aj keď princíp prie-
svitného betónu sa zdá veľmi jednoduchý,  
betón v tejto podobe bol objavený až v no-
vom tisícročí. Jeho vynálezcom je maďar-
ský architekt áron Losonczi, ktorý si tento 
objav dal patentovať v roku 2001. Prišiel 
na trh s novinkou – priesvitným betónom, 
ktorý nesie názov LiTraCon  (Light Trans-
mitting Concrete). V oblasti architektúry 
a stavebníctva priniesol tento výrobok 
nový rozmer a autorovi aj svetovú slávu. 
Prvé výrobky vyrobili v Maďarsku. V sú-
časnosti viacero firiem najmä v Maďarsku, 
Nemecku, Rakúsku, ale aj v Českej repub-
like vyrába priesvitný betón s rôznou tech-
nológiou.

PôsObeNie skLeNeNÝch 
VlákIEN
Priesvitnosť betónu spôsobujú sklené 
vlákna. Tieto vedú svetlo medzi 2 protiľah-
lými povrchmi betónového bloku cez jeho 
hmotu. Takto zabezpečujú prenos svet-
la z jednej strany  betónového prvku na 
druhú, a to teoreticky do vzdialenosti až 
15 – 20 metrov. štandardné konštrukčné 
vlastnosti betónu vzhľadom na malé per-
cento vlákien pritom zostávajú zachované. 
Tisíce sklených vlákien sú usporiadané 
paralelne, tým je dosiahnuté, že svetlo na 
odvrátenej strane je takmer rovnaké ako 

na strane osvetlenej. Takto vznikajú ostré 
kontúry tieňov na odvrátenej strane aj 
po prechode hmotou. Ak je usporiadanie 
vlákien chaotické, vtedy je betón tiež síce 
priesvitný, ale nie je možné rozoznať tvary 
za ním. Sklenené vlákna navyše umožňujú 
zachovať aj farbu prenikajúceho svetla.

TechNOLógia VÝROby
Základnými zložkami, ako už bolo pove-
dané, sú sklené vlákna a jemnozrnná be-
tónová zmes.

Priesvitný betón sa vyrába v prvej etape vo 
väčších prefabrikovaných blokoch, ktoré 
sa potom režú na menšie stavebné prvky. 
Vzhľadom na malý priemer sklených vlá-
kien (od 2 µm do 2 mm) je nutné vybrať 
hrubé frakcie kameniva zo zmesi, aby be-
tón vyplnil medzery medzi vláknami, pre-
tože priesvitný betón má vysokú hustotu. 
Aby konce každého vlákna boli na povrchu 
z oboch strán prvku, robia sa betónové 
prefabrikáty po vrstvách. Najprv sa do 
pozdĺžnej úzkej formy naleje tenká vrstva 
betónu, potom sa uloží pozdĺžne vrstva 
vlákien. Toto sa opakuje a napokon sa ten-
to dlhý prefabrikát reže na krátke dielce. 
Podiel vlákien je asi 4 – 5 % objemu. Zá-
merným ukladaním vlákien je možno tvo-
riť rozmanité motívy, vzory či logá firmy.

Pre dosiahnutie zvláštnych svetelných 
efektov sa používajú sklenené vlákna 
s rozličným priemerom. Spôsob výroby 
priesvitných betónových prvkov závisí 

01 Priesvitný betón značky luccon originálne  

a efektne použitý v interiéri.

02 Dnes má betón také vlastnosti, ktoré boli  

v minulosti nepredstaviteľné. 

03 Prefabrikované dielce značky litracon   

tvoria atraktívne prepojenie interiéru 

s exteriérom. 

04 Architektonický prvok dostáva aplikovaním  

priesvitného betónu nevšedný charakter. 

05 Detail prefabrikovaných blokov značky  

litracon použitých na časti okna.

03 0504
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od zámeru projektanta a požiadaviek na 
prepúšťanie či difúznosť svetla. V každom 
prípade výsledným produktom je nový 
moderný materiál s rovnorodou štruktú-
rou a zaujímavým povrchom.

VlAStNOStI A VÝHODy:
  pôvodné fyzikálno-technické vlastnos- 

 ti sú temer zachované, vhodný pre 
 nosné konštrukcie,  

  dosahuje pevnosť v tlaku až 60 MPa,  
 bežný betón má 20 – 30 MPa, 

 má špecifická hmotnosť: 2 100 – 2 400  
 kg/m3,  pevnosť v ohybe: 7,7 MPa, 

 betón je homogénny, je možné do neho 
 zapustiť aj tepelnú izoláciu, 

  teoreticky je možné bez straty priesvit- 
 nosti vytvoriť stenu do hrúbky až 20 m, 

  nízke percento vlákien (cca 4 % ), ich,  
 malý priemer umožňujú dobrú homo- 
 genizáciu,   

  prefabrikáty poskytujú rovnaký   
 efekt pri prirodzenom aj umelom  
 osvetlení,

  farba svetla zostáva po prechode 
 materiálom rovnaká,

  optický dojem ľahkosti a vzdušnosti pri  
 jeho použití v architektúre,

  efekty v závislosti od uloženia vlákien  
 (motívy dekoračné, figurálne, 
 abstraktné atď.).

POužiTie PRiesViTNéhO beTóNu
Funkčné a estetické aplikácie tohto zaují-
mavého betónu sú veľmi široké. Architek-
tom a dizajnérom prináša priesvitný mate-

riál nové výzvy, kedy architektonické dielo 
alebo prvok dostáva originálny charakter. 
Ako už bolo spomenuté, tento betón vďa-
ka vhodnej pevnosti v tlaku je možné po-
užiť aj pre nosné konštrukcie. Je z neho 
možné vyrábať najmä prefabrikované sta-
vebné dielce či panely. Ak je potrebné, je tu 
aj možnosť vložiť doň tepelnú izoláciu. Vi-
zuálne efekty tohto materiálu sa uplatnia 
najmä pri fasádnych paneloch s rozličnou 
hrou svetla cez deň a v noci. Sú ideálnym 
komponentom atraktívneho prepojenia 
napr. exteriéru s interiérom. Originálne 
riešenia vzniknú aj na takých stavebných 
dielach, ako sú lávky pre peších, kde by sa 
mohol použiť na podlahu ako pochôdzne 
dlažobné prvky s prípadným nasvietením. 
Tento materiál prináša nové možnosti aj 
do riešenia interiérov, jednak v podobe 
stavebných prvkov alebo umeleckých pred-
metov. Môžu byť z neho v interiéri zhoto-
vené deliace priečky s efektom prechodu 
svetla v susediacich priestoroch, rovnako 
ale aj drobné interiérové prvky (svietidlá, 
originálne betónové doplnky, umývadlá, 
kuchynská linka a pod.). Priesvitné betó-
nové prvky sú vyrábané podľa požiadaviek 
na vizuálne a funkčné pôsobenie výrobku. 
Jeho širšiemu rozšíreniu bráni zatiaľ po-
merne vysoká cena, ktorá je asi 200-krát 
vyššia ako cena „obyčajného“ betónu. 
Vyššie finančné nároky vznikajú v súvis-
losti s cenou sklených vlákien a techno-
lógiou výroby – ukladaním vlákien do 
rastra. Udáva sa, že 1 m2 steny o hrúbke 
20 cm stojí cca 4 000 eur, v porovnaní  

06 Taliansky pavilón na Expo v šanghaji 2011, 

(architekt G. Imbrighi) s transparentnými 

panelmi na fasáde.

07 Vizuálny efekt materiálu sa uplatní najmä 

na stenách s rozličnou hrou svetla počas dňa 

a noci.

08 Betón so sklenenými vláknami vedie svetlo 

z jednej jeho strany na druhú. 

09 Tento materiál prináša nové možnosti aj do 

interiérov, príklad originálneho svietidla. 

06 07

stavba materiály
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1 m2 bežného betónu s rovnakou pevnos-
ťou vyjde na cca 20 eur. To je snáď jediná 
nevýhoda tohto materiálu so širokou šká-
lou uplatnenia.

POZORuhOdNé ReaLiZácie
K prvým realizáciám s priesvitným be-
tónom patria stavby najmä v Maďarsku 
a švédsku, napr. Objekt pre študijné odde-
lenie Corvinus Univerzity v Budapešti, Eu-
rópska brána v maďarskom meste Komá-
rom  či kostol v predmestí  štokholmu vo 
Früangene. Na dlažbu námestia sa prvý-
krát priesvitný betón použil v roku 2002 
tiež v štokholme. Betónová dlažba večer 

ožíva vďaka osvetleniu, ktoré je umiest-
nené pod ňou. V nasledujúcich rokoch sa 
zaujímavé aplikácie objavujú individuál-
ne v interiéroch, napr. v rodinnom dome 
v Budapešti s betónovým blokom na stene 
jedálne alebo v experimentálnom betóno-
vom dome v obci Sittelsen v Nemecku.

sÚčasNOsť a budÚcNOsť
Priesvitný betón je v súčasnosti, samo-
zrejme, vo vývoji, zaoberajú sa ním viacerí 
vedci v Európe aj v USA. Od čias patentu 
maďarského architekta árona Losonczi-
ho sa na stavebnom trhu objavilo viacero 
nových variácií tohto materiálu. K najzná-
mejším patria napr. Lucem a Luccon. Boli 
vyvinuté betóny s plastickými vláknami 
s veľmi podobným efektom prenášania 
svetla z jednej strany na druhú. Objavi-
li sa aj betóny so zaliatymi sklenenými 
mikroguľkami usporiadanými vo vzo-
roch, ktoré odrážajú dopadnuté svetlo. 
Do budúcnosti sa predpokladá využitie 
vlastností polymérov a diód, ktoré emi-
tujú svetlo. Tieto budú v produkte svetlo 
prepúšťať, a pritom variovať intenzitu 
a farbu svetla. Produkty z priesvitného 
betónu sa pravidelne objavujú na sta-
vebných veľtrhoch vo svete i v Európe. 

ZáVER
Priesvitný betón patrí k tzv. estetickým 
druhom betónov, ktoré rozširujú škálu 
originálnych riešení návrhov architektov 
a dizajnérov. Tento zaujímavý betón pred-
stavuje výrazný architektonický prvok pri-

nášajúci dojmovú vzdušnosť a ľahkosť do 
konštrukčných prvkov. Oblasť využitia be-
tónu sa týmto jeho inovatívnym druhom 
výrazne rozširuje a bude iste s obľubou 
používaný aj tam, kde doposiaľ bol upred-
nostňovaný iný stavebný materiál. Na vý-
voji tohto nového materiálu sa ustavične 
pracuje, rozširujú sa možnosti farebných 
a konštrukčných riešení.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU,  Bratislava

Zdroje:

www.litracon.hu 

www.heringinternational.com

www.concretedecor.net

foto: archív firiem

tento mAteriál 
prinášA nové 

možnosti Aj do 
riešeniA interiérov, 
jednAk v podobe 
stAvebných prvkov 
Alebo umeleckých 
predmetov.08
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O KROK VPRED
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relax záhrada

Už vtedy architekt dokáže pochopiť 
svetelné podmienky stanoviska, 
vidí výhľady a pohľady, ktoré sú 

dôležité z pohľadu  interiéru, naopak, vidí, 
čo a kde treba zakryť a  zamaskovať. Po-
radí, ako zvládnuť prípravu na elektroin-
štaláciu záhrady, ako osadiť nekonfliktne 
studňu, prípadne jej servisnú šachtu.  Ar-
chitekt dokáže navrhnúť  správny postup 
prác, čo je v danom okamihu jeho najdô-
ležitejšia úloha. Platí to predovšetkým pri 
komplexnejších stavebných úpravách, pri 
ktorých sa osádza napríklad bazén, muru-
jú oplotenia, záhradné domčeky, spevňujú 
svahy a pod.

PRíPRaVa PROJekTu

Samotný projekt záhrady by mal byť vy-
pracovaný práve v tomto štádiu. Nielen 
kvôli samotnému oploteniu, ale hlavne 
kvôli chodníkom, ktorých umiestnenie 
a materiálové riešenie dokážu vo veľkej 
miere ovplyvniť celkový dizajn záhrady. 
Estetické a funkčné prepojenie záhrady  
s rodinným domom je veľmi dôležité, je 
preto správne myslieť na výstavbu chod-
níkov či oplotenia v celkovom kontexte 
riešenia  plochy. 

S UBúDANíM PRáC NA VÝSTAVBE RODINNéHO DOMU SA DO POPREDIA DOSTáVA OTáZKA 
úPRAVy OKOlIA SAMOTNEJ STAVBy – ZáHRADy.  IDEálNy ČAS NA ZAVOlANIE ZáHRADNé-
HO ARCHITEKTA JE MOMENT, KEď JE HOTOVá HRUBá STAVBA A JEJ IZOláCIE. 

01
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02 03

04

01 Čerešničkou na torte v  záhrade sú cibu-

ľoviny, ktoré ozvláštnia záhradu v jarnom 

období.

02 Dôležitým momentom pri navrhovaní 

kompozície záhrady je správne umiestnenie 

oddychovej zóny.

03 Záhradné doplnky ako solitérny nábytok, 

skulptúry či drobné vodné prvky oživia a este-

ticky obohatia záhradu.

04 Výber záhradného nábytku nehodno 

podceniť. Musí ladiť s celkovým charakterom 

úpravy.
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Je dôležité uvedomiť si, že projektovanie 
záhrady je časovo náročný proces, ktorý 
zahŕňa množstvo konzultácií a príprav. 
Čím skôr sa problematike úpravy svojho 
pozemku začnete venovať, tým viac času 
zostane na doladenie všetkých detailov. 
Ak architekt nemá zviazané ruky a nemusí 
sa prispôsobovať už existujúcim prvkom 
v záhrade, jeho návrh môže byť smelší, 
samotný výsledok „dizajnovejší.“ Myslieť 
dopredu je však  dôležité nielen kvôli sa-
motnému stvárneniu  záhrady. Správnym 
nastavením finálnych výšok pri naváža-
ní ornice či výšok základov obvodového 

oplotenia vieme už v predstihu založiť 
základy bezproblémovej výstavby záhrady. 
Ušetríme nielen čas, ale hlavne peniaze.  

fáZy VÝStAVBy 

Samotnú výstavbu záhrady môžeme zhr-
núť do troch fáz. V tej prvej sa dostane  
k slovu stavebná firma, ktorá postaví oplo-
tenie pozemku, chodníky, poprípade spev-
ní svahy múrikmi či osadí bazén, prípadne 
palubovky. V tejto fáze je dôležité myslieť 
dopredu na prechodky pod komunikácia-
mi, múrikmi a pod., cez ktoré sa následne 

05 Plochy záhrady by mali byť riešené čo 

najjednoduchšie a najpraktickejšie. Menej je 

niekedy viac.

06 Charakter záhrady by mal ladiť s rodinným 

domom a s prostredím, v ktorom sa nachádza.

07 Ak plánujete v záhrade osadiť bazén, mal 

to byť úplne prvý krok po hrubej modelácii 

terénu.

05 06

relax záhrada
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budú ťahať rozvody automatickej závlahy, 
poprípade elektriny. V druhej fáze riešia 
technické detaily samotní záhradníci, kto-
rí urobia jemnú modeláciu terénu, osadia 
obruby záhonov, pripravia pôdu na výsad-
bu, nainštalujú závlahový systém či urobia 
prípravu pre elektrikárov – rozvody elek-
trických káblov na osvetlenie jednotlivých 
detailov či rastlín. Tretia fáza zahŕňa fi-
nálne práce ako samotnú výsadbu rastlín, 
mulčovanie záhonov a pokládku či výsev 
trávnika. Je dôležité dodržať postup prác, 
vďaka ktorému sa predíde neskorším kom-
plikáciám.

DOZOROVANIE VÝStAVBy

V prípade, že pri výstavbe záhrady postu-
pujete na základe vypracovaného projek-
tu, je ideálne mať na stavbe niekoho, kto 
dokáže myslieť o krok vpred, komunikovať 
so stavbármi a upozorňovať na detaily vy-
plývajúce z projektu. Záhradný architekt 
by mal byť preto aj  koordinátorom výstav-
by, ktorý autorským dozorom dohliada a 
manažuje samotný projekt od začiatku až 
po koniec.

PláN B

Nie vždy však zostanú financie potrebné 
pre kompletné vyriešenie úpravy okolia 
domu. Ideálnym riešením v tomto prípade 
je urobiť čiastočné riešenia ako výstavba 
oplotenia,  navážka ornice a dočasné za-
trávnenie plôch. Vyriešime tým akútnu po-
trebu estetického stvárnenia okolia domu 
a zbavíme sa nepríjemného prachu a blata 
za dverami našich domovov. V priebehu 
nasledujúcich rokov, keď sa podarí pozvie-
chať sa zo stavby a zariaďovania interiéru, 
môžeme sa vrhnúť na výstavbu záhrady na 
„zelenej lúke“, kde nás nič nebude obme-
dzovať pri vytváraní ucelenej kompozície 
záhrady. Dôležité je nepodceniť kvalitu 
navezenej ornice a samotnú výšku vrstvy, 
ktorá by mala mať minimálne 30 cm.

Ing. Zoltán Nagy
foto: Grand Garden

07  

08

09

10

08, 09, 10  3D vizualizácie napomôžu 

pri komunikácii s architektom, urýchlia 

proces konzultácií.
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Prírodné materiály sú odolné a náby-
tok z nich je nielen krásny, ale pri 
správnom zaobchádzaní vám bude 

dobre slúžiť celé roky. Aj napriek tomu 
si  posledných niekoľko rokov začína zís-
kavať čím ďalej, tým väčšiu pozornosť 
nábytok z umelého ratanu, ktorý je nielen 
krásny, ale nevyžaduje takmer žiadnu sta-
rostlivosť. 

ROZumNé RiešeNie Na 
VONkaJšie sedeNie
Obľuba nábytku z umelého ratanu na 
vonkajšie použitie rastie každým rokom. 
Striedanie ročných období, vysoké výkyvy 
teplôt a vlhkosti vzduchu sú náročné pod-
mienky, a preto vznikol odolný materiál – 
umelý ratan, ktorý je so svojimi vlastnos-
ťami vhodný nielen na interiérové, ale 
hlavne vonkajšie použitie. 

umeLÝ a PRedsa ekOLOgickÝ  
A kRáSNy
Umelý ratan, vyrobený z polyethylénu, je 
okrem vynikajúcich užitkových vlastností 
tiež ekologický, pretože je stopercentne 
recyklovateľný. Pozadu za prírodným rata-
nom nezostáva umelý ratan ani z estetic-
kého hľadiska. Vybrať si môžte zo širokej 
škály povrchových úprav, odtieňov farieb 
a hrúbky vlákien, ktoré sú takmer na nero-
zoznanie od prírodných. 

Kvalitný záhradný nábytok z umelého ra-
tanu je prepracovaný do posledného de-
tailu a spĺňa i vysoké nároky na súčasný 
dizajn. Záhradný nábytok v modernom 
poňatí už nie je len lavica alebo stolička a 
stôl, trendom sú priestranné a pohodlné 
sedacie súpravy, veľkorysé kreslá a jedá-
lenské sety. Pohodlie domova tak môžete 

ODPOČíVAJTE NA TERASE 

akO V ObÝVačke
CHySTáTE SA NA NáKUP ZáHRADNéHO NáByTKU A ZVAžUJETE, AKÝ TyP A MATERIál SI 
VyBRAť? RATAN, DREVO AlEBO KOV? MáTE ZVOlIť SKôR PRíRODNÝ MATERIál, AKO JE 
TEAKOVé DREVO A PRíRODNÝ RATAN, AlEBO Sú AJ INé MOžNOSTI?

01

relax záhrada
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01 Pohodlné polohovateľné lehátko 

s odolným polstrovaním.

02 Jedálenská zostava Korsika  

so stohovateľnými stoličkami  

a priestranným stolom.

03 Variabilný záhradný nábytok Combino 

ľahko prispôsobíte Vášmu prostrediu

04 Menšie posedenie v klasickom štýle,  

na nerozoznanie od prírodného ratanu.

05 Komfortná sedacia súprava Palermo 

v elegantnom čiernom prevedení. 

preniesť i von a plnohodnotne si užiť jarné 
a letné dni na záhradách, terasách, balkó-
noch a chalupách. 

umeLÝ RaTaN má VÝdRž
Umelý ratan je dlhodobo odolný poveter-
nostným vplyvom a môže byť bez problé-
mov vonku po celý rok bez toho, aby ste 
ho museli upratovať a starať sa o neho. 
Polyethylénové vlákna sú odolné nielen 
proti dažďu, vetru a mrazu, ale i proti in-
tenzívnemu slnečnému žiareniu. Nábytok 
z umelého ratanu vydrží rozpätie teplôt od 
-25 do +75 °C. V skutočnosti je životnosť 
záhradného nábytku z umelého ratanu 
dlhšia ako napríklad klasického záhradné-
ho nábytku. Kvalitný nábytok z umelého 
ratanu nemusíte ošetrovať pomocou ole-
jov ani iných prípravkov. Naviac je nábytok 
z umelého ratanu v porovnaní s dreveným 
nábytkom omnoho ľahší, takže ho môžte 
bez problémov premiestniť. 

sedieť V suchu aLebO Na 
mOkROm?
Súčasťou pohodlného nábytku je i vhodné 
polstrovanie. Pokiaľ chcete nábytok pou-
žívať predovšetkým na záhrade alebo na 

terase, mali by byť polstrovanie i vankúše 
odolné hlavne proti vode a vlhku. Bavlne-
né vankúše sú síce príjemné, ale pri von-
kajšom použití náchylné na plesnivenie. 
Moderný záhradný nábytok má polstro-
vanie a poťahy odolné proti UV žiareniu, 
vode a vlhku. 

MODERNE, POHODlNE A BEZ 
sTaROsTí
Umelý ratan, ak sa o neho správne staráte, 
vám môže vydržať veľmi dlho. Keď potre-
bujete, stačí ho jednoducho umyť vlažnou 
mydlovou vodou a je odolný aj proti ples-

niam a hrdzi. Umelý ratan je moderným 
trendom v nábytku. Spĺňa vysoké nároky 
na kvalitu, odolnosť a dizajn. 

Záhradný nábytok z umelého ratanu sa už 
zabýval na mnohých európskych záhra-
dách, balkónoch a terasách a svoje miesto 
určite nájde aj na tých slovenských. Viac 
informácií nájdete na: www.terassa.cz.

Reko

foto: Terassa life
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Firma Jaroslava Ostrožoviča je vinárstvom s 24 ročnou tradíciou. Z malej rodinnej firmy 
v priebehu dvoch desaťročí vybudovali manželia Ostrožovičovci stabilné vinárstvo s celým 

zázemím pre výrobu vína. Obhospodarujú na Tokaji 55 hektárov vlastných rodivých vinohradov 
systémom integrovanej produkcie, ktorá je šetrná k ľuďom aj k prírode...

 
 Osem hektárový areál  firmy je plný  zelene a dáva okrem vína príležitosti rôznym 
aktivitám a relaxu. Tokajský dom vo Veľkej Tŕni s vínnou sálou pre 50 osôb je čarovným miestom, 

kde môžete usporiadať firemné školenia, semináre, ale aj rodinné oslavy. Príjemnú atmosféru 
umocní výborná zemplínska kuchyňa  v kombinácii so skvelými vínami z vlastnej produkcie. 

Celoročne je možná ochutnávka vín v klasickej tokajskej pivnici, vytesanej v sopečnej vyvreline - 
tufe v hĺbke 13 metrov pod zemou. Pol kilometra chodbičiek a chodieb, tri  degustačné miestnosti  

a firemný archív s množstvom vzácnych, plesňou obrastených fliaš, sú ozajstným zážitkom.

Priamo vo vinárstve vybudovali Ostrožovičovci penzión pre 40 osôb s izbami, ktoré sú vybavené 
modernými prvkami, ako  TV, SAT, WIFI, a pod. (preklik na našu virtuálnu prehliadku)

 
V portfóliu firmy nájdete prvé ľadové víno z Tokaja, aj krásne slamové cuvée, ktoré zberá medaile 

po svete. Značku Ostrožovič nájdete medzi 1000 najlepšími vínami sveta a každoročne medzi 
100 NAJ Slovenska v Národnom salóne vín. K medzinárodným úspechom roka 2013 patria zlaté 

medaile  zo súťaží TERRAVINO Izrael, Finger Lakes International  v Amerike, Bacchus Madrid 
v Španielsku , Grand Prix Austerlitz aj AWC Vienna v Rakúsku. 

Ostrožovičovci Vás počas celého roka pozývajú k nim do Veľkej Tŕni, ale pokiaľ máte na Tokaj 
ďaleko, vína Vám radi zašlú kamkoľvek v rámci SR grátis do dvoch pracovných dní.

Objednávky vín a akcií na Tokaji :  

Jaroslav Ostrožovič - J & J Ostrožovič, Nižná 233, 076 82  Veľká Tŕňa
Nákup vína: +421 908 996 040, email: odbyt@ostrozovic.sk

Relax na Tokaji: +421 908 996 042, email: marketing@ostrozovic.sk
www.ostrozovic.sk/eshop
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SIVé NEBO VyťAHUJE Z TElA I DUšE POSlEDNé ZVyšKy TEPlA, NO ČERVENé 
lúČE, žIARIACE PODCHVíľOU SPONAD HORIZONTU, DáVAJú VšETKéMU 
OVEľA VESElší NáBOJ. POHľAD K SlNKU PONAD CHlADNé VODy JE 
KRáSNy A DRSNÝ AKO VšADE NA SEVERE I TU, NA MORSKOM POBREží 
V KODANI. 

Svetlo 
              OBCHODNíKOVHO PRíSTAVU

01
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Názov Kodane je odvodený od slo-
va Køpmannæhafn, čo v preklade 
znamená „Obchodníkov prístav“. 

Pôvodne malá rybárska osada založená Vi-
kingami sa stala aj vďaka svojej strategickej 
polohe významným centrom obchodu a už 
päť storočí je hlavným mestom Dánskeho 
kráľovstva. Obdobia obliehania švédmi, 
bojov s britským loďstvom i ťažké časy 
druhej svetovej vojny sú, našťastie, dávno 
minulosťou a dnes mesto žije svoje dobré 
roky. A hoci je už vyše desaťročia spojené 
mostmi so švédskom a cez úžinu Store-
bælt a Odense i s Nemeckom, námorná 
doprava hrá v ekonomike mesta stále vý-
znamnú rolu. 

úSMEVy VO VEtRE
Obyvatelia Kodane majú športového du-
cha. V zime s obľubou jazdia na korčuliach, 
počas celého roka behajú a neodmysliteľ-
nou súčasťou každodenného života mno-
hých z nich je bicykel. 

Hoci je Dánsko rovinatá krajina, vietor 
a dážď dokáže z jazdy na bicykli urobiť 
hodnotný výkon. Také počasie, čo by Dá-
nov odradilo od jazdy na svojom dvojkole-
sovom ekologickom tátošovi, vari ani nee-
xistuje. A nehľadiac na to, či im od chrbta 
vietor pomáha, alebo musia, naopak, na-
máhavo šliapať proti nemu, nezabúdajú 
sa usmievať. V podnebí, ktoré by pre mno-
hých z nás bolo pre život depresívnym, 
sa dokážu tešiť z pohybu a otužovať sa 
ním v každom čase. Mladí, starí i celkom  
malé  deti. 

NOVá tVáR StARéHO MEStA
Ambiciózne stavby mosta Øresund, vedú-
ceho do švédskeho Malmö či kodanské-
ho metra, sú len časťou z noviniek, ktoré 
prinieslo mestu toto tisícročie. Siluetu 
ostrova Holmen v mestskom centre si už 
dnes málokto vie predstaviť bez moder-
nej budovy kodanskej opery – Operaen. 
Stavba za päťsto miliónov dolárov však 
nebola financovaná zo štátneho rozpočtu. 
Je darom lodiarskeho magnáta Mærsk Mc-
-Kinney Møllera a jeho nadácie rodnému 
mestu. Nádejať sa, že muž, ktorý zomrel 
pred dvoma rokmi, len pätnásť mesiacov 
pred svojimi stými narodeninami, v tomto 
smere pôjde príkladom niekomu z úspeš-
ných slovenských podnikateľov, je zrejme 
celkom zbytočné. 

Moderné škandinávske stavby, medzi kto-
ré patria i tie zo súčasnej Kodane, sú kom-
bináciou jednoduchej krásy a funkčnosti. 
Práve čistota línií a minimalizmus z nich 
robí obdivuhodné diela s nadčasovým  
dizajnom. 

mesTO šTudeNTOV
Dánska technická univerzita v Lyngby 
na severnom okraji mesta je len jed-
ným z mnohých vzdelávacích inštitútov  
v Kodani. Jej študenti pochádzajú z mno-
hých kútov sveta a pozhovárať sa s nimi  
dá  o  čomkoľvek. 

Pri tretiakovi Hasanovi z Turecka (meno 
bolo zámerne zmenené) možno nadobud-
núť pocit, že mladí z tejto krajiny sa už do-
kážu pozerať na svoju nedávnu minulosť 
triezvym pohľadom. Zhovárame sa o ma-
sakre z leta 1993, kedy v stredotureckom 
meste Sivas rozvášnený dav sunitských 
salafistov zapálil hotel s alevitskými umel-
cami, pričom zahynulo 35 ľudí. „Vieš prečo 
hasiči a zdravotníci nič neurobili? Lebo si 
mysleli to isté, čo šialený dav!“ prekvapuje 
svojím názorom. 

Po skromnej študentskej večeri nasadne-
me s Hasanom na bicykle a vyrazíme na 
pivo. Tento socializačný nápoj a dánsky 
študentský život má na ľudí, zdá sa, veľmi 
dobrý vplyv!

02
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01 lode a domy – harmónia starej Kodane

02  Mesto bolo vzdy spojené s morom  

a obchodom

03  Populárne klzisko v centre mesta
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SlOBODNá cHRIStIANIA
Niektorí obyvatelia Kodane však nemajú 
radi ani súčasnú dobu, ani jej životný štýl. 
Stretnúť ich možno vo štvrti tvorenej bý-
valými kasárňami Bådsmandsstræde, v le-
gendárnej Christianii. Pri vyslovení názvu 
tejto neveľkej, z okolitej reality vytrhnutej 
časti hlavného mesta Dánskeho kráľov-
stva, každý z domácich, i tých turistov, čo 
o jej existencii vedia, spozornie. Ospevo-
vaná a preklínaná Christiania, nazývaná 
i „Slobodným mestom“, predstavuje únik 
od spotrebného spôsobu života metropo-
ly, ostrov so svojimi vlastnými pravidlami. 
História „slobodného mesta“ Fristaden 
Christiania siaha do roku 1971, kedy bol 
objekt kasární vyprázdnený a opustený. 
26. septembra toho istého roku ju pre ve-
rejnosť „otvoril“ novinár a člen anarchis-
tického hnutia „Provo“ Jacob Ludvigsen. 
Jeho noviny „Hovedbladet!“  –  „Hlavné 
noviny“ priniesli článok o „civiloch, ktorí 
dobyli zakázané vojenské mesto“ a osíd-
ľovanie Christianie prívržencami hnutia 
hippies, squattermi, anarchistami a kolek-
tivistami mohlo začať. 

VOľNOsť či ZáVisLOsť?
Stroho vybavené staré domy Christianie 
slúžia na ubytovanie a sú zároveň domo-
vom výtvarných a remeselníckych dielní. 
Organizujú sa tu trhy, rôzne akcie, v úzkych 
uličkách otvorených len pre peších a bicyk-
le, možno stretnúť aj domáce zvieratá, kone 
nevynímajúc. Otázkou však je, do akej mie-
ry sú tunajší obyvatelia slobodní a nakoľko 
sa stali obeťami vlastného protestu.

Nevôľa podriadiť sa pravidlám a systému, 
ktorý nám dáva čoraz menej miesta na se-
barealizáciu, je prirodzenou ľudskou reak-
ciou a do určitej miery je v každom z nás. 
Protest menom Christiania však akoby za 
celé tie desaťročia stratil dych. Unavený, 
utiahnutý  do starých vlhkých budov, nad 
ktorými sa vznáša opar spálenej marihua-
ny. Výsledok rebelovania môže byť občas 
horší ako plavba po prúde...

MAlá MORSká PANNA
Bronzová socha Andersenovej Malej mor-
skej panny, zdobiaca pobrežnú promenádu 
Langelinie, je vari najznámejšou skulptú-
rou mesta. Dielo Edvarda Eriksena odha-
lili pred vyše storočím: 23. augusta 1913. 

Hoci bola kultová plastika počas svojej 
existencie mnohokrát poškodená vandal-
mi, Kodančania ju vždy obnovili a zreštau-
rovali. 

Je tu možno preto, aby nám vravela, že 
nesmieme zabúdať snívať. Snívať a ucho-
vať si v sebe aspoň kúsok tohto vzletného 
pocitu. Bez neho by sa Kodančania celkom 
iste tak neusmievali v severskom vetre. 

Peter Hupka

foto: archív autora
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04 Veža jedného z kodaňských mostov

05 Veselé bicykle z Christiánie

06 Príslušník kráľovskej cestnej stráže

07 Malá morská panna – najobľúbenejšia 

obyvateľka Kodane

08 Autor pred jedným z kodaňských 

výkladov



Predplaťte si dOm a bÝVaNie a vyhrajte!

Vážení čitatelia,

ďakujeme všetkým za dôveru a záujem o časopis DOM a BÝVANIE. Pevne veríme, že v ňom nachádzate inšpi-
ráciu a zaujímavé informácie, ktoré využívate pri zveľaďovaní vášho bývania. 

staňte sa teraz predplatiteľom a vyhrajte. každý, kto si predplatí, alebo predĺži predplatné, 
bude zaradený do zlosovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu dOm a bÝVaNie.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,35 eur                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,18 eur                                                      
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.

 1   2   3    4 

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 objednávky 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.





Stavajte s tými najlepšími!

www.facebook.com/ceskecihlyheluz www.heluz.sk

 Srdečně Vás pozývame na návštevu nášho stánku č. 200 v hale D
na výstave CONECO Bratislava v dňoch 26.–29. 3. 2014.

Oštepárka Bára Špotáková si pre svoj dom vybrala tehly HELUZ. 
Stavte na kvalitu, rovnako ako dvojnásobná olympijská víťazka 
a doprajte svojej rodine zdravé a komfortné bývanie. 

Tehly HELUZ FAMILY 50 2IN1 majú rovnaké tepelnoizolačné parametre ako 
polystyrénová izolácia hrúbky 36 cm. Obvodové murivo z týchto tehál Vám 
zabezpečí optimálnu mikroklímu pre bývanie a minimálne náklady na vyku-
rovanie.  

Vyskúšajte tiež nový komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO s unikátnou 
tehlovou tvarovkou a tenkostennou vložkou z izostatickej keramiky, ktorý už 
nepotrebuje tepelnú izoláciu a je vhodný pre všetky typy palív a spotrebičov.




