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ZLATÁ PEČAŤ 2011 – OCENENIE V KATEGÓRIÍ ČASOPIS 

Stavba domu – čo vás čaká a neminie
Grafický betón
Kto postaví kvalitnú strechu?
Vonkajšie žalúzie
Moderné prístrešky

provence

Čaro regionálnej architektúry
Podlahy hlásia návrat k prírode
Nová energia pre váš interiér

Kúpeľňa 
a jej dispozícia
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WAVE II  umývadlová skrinka

od  149 €
218 €

25111  Vaňa LILY

169 €
240 €

IR154
SILVANA vykurovacie teleso, antracit 

  179 €
255 €

TM1520
SELMA sprchová zástena

  159 €
223 €

71125363  WC IDEA 

65 €
89 €

NB-1160 
elektronický bidet 

328 €
435 €

                   Práve prebieha * 

SAPHO Jarná akcia 
... Na 140 produktov                

s výraznou zľavou 
* Do 15. 7. 2014 alebo do vypredania zásob

Atmosféra štýlu



Thessaloniki Grécko 2014 – zlatá medaila
Bacchus Španielsko 2014 – zlatá medaila
Pezinok 2014 – zlatá medaila
Monde Selection Bruxelles Belgicko 2014 – strieborná medaila
Finger Lakes USA 2014 – bronzová medaila

VYROBENÉ V RAJI 
U NÁS NA TOKAJI

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 
DOPRAVA V RÁMCI SLOVENSKA GRÁTIS

Okná dodávajú miestnostiam ich jedi-
nečný a nezameniteľný charakter. Ako 
najdôležitejší prvok architektonického 

stvárnenia formujú nielen vzhľad domu, ale sú  
i spojením medzi vonkajším svetom a vnú-
torným priestorom, čím zásadným spôsobom 
vytvárajú celkovú atmosféru a pohodlie.

Kvalita je pre nás mimoriadne dôležitá.
Plastové okná L.M.J. SALAMANDER sú vyrába-
né zo špičkových komponentov renomovaných 
nemeckých značiek s dlhoročnými skúse-
nosťami a overenou kvalitou, ktoré spĺňajú 
súčasné najnáročnejšie požiadavky na tento 
stavebný prvok, pretože kvalitné výrobky sú 
najdôležitejšou súčasťou našej filozofie. 

Najnovší plastový okenný profil bluEvolution 
nemeckej značky SALAMANDER INDUSTRIE 
PRODUKTE® so stavebnou hĺbkou 92 mm 
a špeciálnou konštrukciou so stredovým 

tesnením je pre svoje tepelnoizolačné, statické 
a mechanické vlastnosti momentálne svetovou 
špičkou medzi produktmi svojho druhu.  
O vašu bezpečnosť je postarané vďaka enorm-
nej stavebnej hĺbke a trom tesneniam. Hluk, 
dážď, nápory vetra a zlodeji tak nemajú šancu. 
Kvalita materiálov spolu so sofistikovaným 
spracovaním zabezpečujú dlhú životnosť profilu 
a odolnosť voči vplyvom počasia.  

Inovačný systém celoobvodového okenného 
kovania TITAN AF nemeckej značky SIEGENIA- 
AUBI presviedča množstvom nových techno-
lógií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a kom-
fortu. Dokonale premyslené detaily umožňujú 
bezpečné uchytenie okna v sklopenej polohe 
aj pri prievane, tlmia náraz pri otváraní do sklo-
penej polohy, zabraňujú chybnej manipulácii, 
zaručujú trvalé a ľahké ovládanie bez námahy. 
Aj najširšie okná je možné vďaka kovaniu 
TITAN AF bezpečne otvárať a zatvárať.

L.M.J. SALAMANDER, s. r. o.
Pražská 15
949 01 Nitra
obchod@lmjsalamander.sk
www.lmjsalamander.sk

Tel: + 421 (0)37 / 653 43 21
Fax: +421 (0)37 / 653 43 26
Mobil: +421 (0)917 / 623 623

Život je váš svet podľa vašich prianí.
Žite svoj štýl!

Bohatá škála tvarov a farieb, rozmanité špe-
ciálne riešenia, ako aj vysoká stabilita formy, 
funkčná bezpečnosť a dlhá životnosť poskytujú 
komfort bývania vo vnútri a štýlový individuálny 
charakter každej fasádnej architektúry zvonku. 
Od poradenstva až po dodávku a montáž 
pracujeme s maximálnym nasadením, s cieľom 
ponúknuť vám vysoko kvalitné produkty  
a služby na najvyššej úrovni. Rokmi overené 
know-how a tím kvalifikovaných pracovníkov  
z nás robia silného, spoľahlivého a kompetent-
ného partnera pre všetkých našich zákazníkov



CERSA, spol. s r.o.
Rožňavská 1, Areál R1
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 4444 2833-35, 
Fax: +421 2 4464 2113
www.cersa.sk

ORSTAP,
Podzámska 14, 
949 01 Nitra
Tel.: +421 37 655 6320
Fax: +421 37 655 6321
www.orstap.sk

PLASTIK
Duklianska 11, 
08501 Bardejov
Tel.: +421  54 472 6361 
www.bbplastik.sk

3B STUDIO
Južná trieda 125, 
040 01Košice
Tel.:+421 917 457 338
www.3bstudio.sk

PLEX, s.r.o.
Duklianska č. 38, 
052 01 Spišská Nová Ves
Tel./Fax: +421 53 44 21 321
www.plex.sk

Stavebniny STAVKVET
Moyzesova 8
902 01 Pezinok
tel. +421 33 640 52 20, 
fax  421 33 640 52 21
mob.:+421 905 880 429, 
www.stavkvet.sk

Štefan Ratkoš-UNIMIX
Vyšné Fabriky 45
033 01 Liptovský Hrádok
Tel.: +421 44 5222218, 
Mob.: +421 911 927 758
 www.unimix.sk

TECTUM KOMÁRNO s.r.o. 
Stavebniny a Kúpeľňové štúdio 
Bratislavská brána, Bašta I., 
945 01 Komárno 
Tel.: +421 35 77 40 511
Mobil: + 421 915 517 717 
Fax: +421 35 77 40 513
www.tectumkomarno.sk

DOMEN
Nitrianska 76
940 01 Nové Zámky
Tel.: +421 35 642 10 55
www.domen.sk

ADEX
Francúzskych partizánov 17
Vrútky 038 61
Tel./Fax: +421 43 428 10 63
www.mozaiky.sk

MK Studio,s.r.o.
Pezinská 2907/37
901 01 Malacky
Tel.: 0948 414 232
www.e-design.sk

31,6 x 90 Taco oxford cognac                                                                  22 x 90 Oxford cognac



Život sa  
mení rýchlo.

www.wuestenrot.sk    |    infolinka: 0800 111 123

medziúver akurát plus 
Menšiu rekonštrukciu vyriešite aj bez ručenia nehnuteľnosťou.

Garancia dohodnutej výšky úrokovej sadzby a splátky po celú dobu
Možnosť prefinancovania úveru z inej banky
Bez predchádzajúceho sporenia
Úver až do výšky 30 000 €

ušetrite 
pomocou  

štátnej prémie  

až 15  

mesačných  

splátok



Prírode začalo vládnuť leto a nastal čas zaslúženého oddychu. 
Niekoho láka šumenie ďalekého mora a iných to ťahá skôr do hôr 
či oddychovať niekde na brehu jazera. Je to obdobie, kedy spo-
malíme pracovné tempo a môžeme si vychutnať oddych každý po 
svojom. Možno aj v tieni stromov našej záhrady alebo na terase 
či balkóne s časopisom v rukách. Práve preto vám v tomto vydaní 
prinášame témy, ktoré súvisia aj s letnou pohodou a južanskou 
atmosférou. A pre tých, ktorí by radi využili toto dovolenkové ob-
dobie pre výstavbu či zveľadenie svojho bývania, prinášame more 
inšpirácií. Buďte kreatívni a nájdite pre svoje bývanie estetické 
stvárnenie a originálne riešenia.

Prajem vám príjemné čítanie a veľa letnej pohody.

Marián Kraushuber
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architektúra projekt

TRAJA ČESKí ARCHITEKTI S PODOBNÝMI NáZORMI SA SPOLČILI DO SKUPINA ORA (ORIGINáLNí 
REGIONáLNí ARCHITEKTURA), ABy TAK VyJADRILI SVOJ NáZOR NA TO, O ČO SA SPOLOČNÝMI SI-
LAMI USILUJú. V ICH PRáCI SA SPáJA NíZKE S VySOKÝM, STARé S NOVÝM, RUSTIKáLNE S TRENDy, 
A TO VšETKO NA PôDE TRADIČNEJ ČESKEJ ARCHITEKTúRy. 

ČARO 
REgIONálNEj ARchItEktúRy 01
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Ján Hora s Barborou Zmekovou sa 
v minulom roku spolupodieľali na 
projekte podkrovného bytu v Miku-

love v Českej republike. Išlo o veľkú vý-
zvu z ich strany, pretože priestory tvorili 
aulu niekdajšej školy, čo do značnej miery 
ovplyvňovalo konštrukčné a architekto-
nické možnosti pôvodnej historickej stav-
by. Napriek mnohým prekážkam sa im po-
darilo vytvoriť z neobývaného priestoru 
domov plný dôvtipu a jedinečného vkusu 
v štýle originálnej regionálnej architektú-
ry, presne tak, ako to vystihuje názov ich 
skupiny.

NEVšEDNé RIEšENIA 
A POStuPy

Postup ich práce bol špecifický najmä 
v tom, že architekti najprv zhotovili pro-
jekt a následne hľadali pre tieto priestory 
záujemcov. Po nájdení nových obyvateľov 
podkrovného bytu spolupracovali na do-
tiahnutí jednotlivých detailov tak, aby do-
konale splnili požiadavky majiteľov a záro-
veň, aby ostali verní svojej filozofii skladby 
jednotlivých architektonických prvkov. 

„Hlavným ťažiskom bolo ucHovať 
konštrukčnú a priestorovú logi-
ku a zároveň priestor transfor-
movať podľa súčasnýcH požiada-
viek na rekreačné bývanie, čo sa 
snáď aj podarilo,“ uviedol jeden z ar-
chitektov Jan Hora. Vznikol tak nevšedný 
a jedinečný priestor pre moderné bývanie 
s prvkami tradičného umenia.

02

03
04

01 Detail tiahla, ktorý podkrovnému bytu dáva 

neobyčajný a vskutku originálny vizuál.

02 Jedna z podkrovných izieb s funkčným 

strešným oknom v kombinácii s neutrálnou 

bielou a teplo sálajúcim drevom.

03 Pohľad z kuchyne do spojenej jedálne 

a obývacej izby v pozadí.

04 Jednoducho, no štýlovo zariadená obývač-

ka s koženými kreslami a s mierne extrava-

gantným doplnkom v podobe zvieracej kože 

na zemi.
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ROZHOVOR S ARCHITEKTMI ZO 
SKUPINy ORA 

 

  tvorili ste projekt v Mikulove na 

zákazku? 

Postup bol obrátený. Najprv sme mali 

projekt, pre ktorý sme následne hľadali 

záujemcov. Musel to byť niekto, kto bude 

tou ideou nadšený a kto je schopný obývať 

takýto nekonformný priestor. Keď sme sa na-

šli, spoločne sme projekt ladili tak, aby sme 

ho prispôsobili  predstavám majiteľov. 

 

  Vo Vašej práci vidieť dômyselnú 

kombináciu materiálov a povrchov, 

všetko má svoje konkrétne miesto. 

Ako prebieha proces hľadania nápa-

dov až po výslednú realizáciu? 

Hlavná je nenútenosť. Zvlášť pri rekonštruk-

ciách si priestor sám hovorí, čo potrebuje. 

Ide o to, dobre tomuto šepkaniu poslúchať 

a kreovať ho. Zároveň je potrebný aj vzá-

jomný rešpekt a absolútna dôvera medzi 

architektom a stavebníkom.

 

  Bol projekt v Mikulove niečím špe-

cifický? 

špecifický bol snáď vo všetkom: pracovný 

postup, historický priestor, do ktorého je 

škoda zasahovať, stavebníci z Austrálie... 

 

V čom spočívajú podľa Vás jeho nedo-

statky projektu, ak nejaké sú? 

Nedostatkom môže byť šetrenie, čo spôsobi-

lo, že nejaké detaily nie sú také, aké by sme 

si priali, ale v určitej chvíli je kompromis vždy 

nevyhnutný. 

 

  Snažíte sa presadzovať svoj dizajnér-

sky rukopis pri jednotlivých zákazkách 

alebo ku každej zákazke pristupujete 

individuálne? 

Každý projekt riešime individuálne s pri- 

hliadnutím k osobe investora a miestu, kde 

sa má stavba stavať. Avšak ak sa nejaké 

riešenie osvedčí, radi ho zopakujeme, a zá-

roveň asi každý architekt má nejaký rukopis. 

Nemusí to byť čisto estetické hľadisko, ale 

skôr spôsob uvažovania. Myslím, že u nás je 

to rovnako. 

  Kde hľadáte inšpiráciu pri tvorbe  

a uvažovaní o dizajne? Máte konkrét-

ne príklady, vzory, prípadne štýl? 

Hlavnú inšpiráciu hľadáme v primitívnych 

stavbách, v lokálnych vzoroch, v ľudovej 

tvorivosti a každodennom živote. Inspiruje nás 

veľkoleposť meštianskych domov, ale zároveň 

estetika záhradkárskych kolónií. Radi spojuje-

me vysoké s nízkym. Chceli by sme navrhovať 

jednoduché domy, ktoré budú vedieť starnúť, 

ako to vedeli odjakživa. 

 

O SKUPINE ORA
 

Skupinu ORA tvoria traja začínajúci českí 

architekti: Jan Hora, Barbora Zmeková a Jan 

Veisser. Spájajú ich hlavne podobné názory 

na to, ako by sa malo v Českej republike, ale aj 

inde stavať. Architekti sa stretli v Znojme, kde 

sa aj usadili a pôsobia. Značku ORA (Originál-

ní Regionální Architektura) si podľa ich slov 

vymysleli preto, aby bolo zjavné, že pracujú 

spoločne a jednoducho názov vystihuje to, 

o čo sa usilujú.

architektúra projekt
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Kuchyňa je ladená v podobnom duchu, 
avšak kožené doplnky nahrádza nerezová 
kuchynská linka v čistých líniách. V kúpeľ-
ňovom priestore už nenájdeme drevo ani 
kov, iba hranaté tvary keramiky v sneho-
bielom prevedení. Jediný kontrast v kú-
peľni je v podobe dlažby v čiernej farbe, 
rovnako ako aj na chodbe so vstavanými 
posuvnými skriňami.

Podkrovný byt v Mikulove je nezame-
niteľným architektonickým skvostom, 
v ktorom sa architektom zo skupiny ORA 
podarilo nájsť kompromis medzi jednot-
livými materiálmi, tvarmi a minimalistic-
kou farebnosťou tak, aby priestor pôsobil 
vzdušne, nevtieravo a hlavne nápadito 
a nadčasovo.

Veronika Kalinová

Foto: Jan Žaloudek
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10
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VZDušNÝ INtERIéR S DôVtIPOM

Pôvodné drevené trámy s ozdobne vy-
rezávanými vzormi v obývacej izbe do-
konale dopĺňajú kovové „táhla“ (mecha-
nická súčasť riadiacich sústav vo väčších 
lietadlách) a voľne stojace zárubne, ktoré 
celému priestoru dodávajú šmrnc a zaují-
mavý technický výzor, a zároveň staticky 
spolupôsobia s celou konštrukciou. Stu-
dené kovové materiály tak rozohrávajú 
vkusnú kombináciu neutrálnej bielej farby 
stien a podláh s teplo sálajúcim drevom 
a koženými doplnkami v podobe nábyt-
ku a mierne extravagantných kobercov. 

05 Dlhá chodba v snehobielom prevede-

ní so vstavanými skriňami po bokoch.

06 Detail voľne stojacich kovových 

zárubní, ktoré zároveň architektonicky 

spolupôsobia na celkovú statiku pod-

krovného bytu.

07 Pohľad z obývačky smerom do jedno-

duchej jedálne a kuchyne v pozadí.

08 Moderná kúpeľňa v čistých líniách 

v kontraste s čiernym prevedením 

dlažby.

09 Ozdobne vyrezávané drevené trámy 

pôsobia mäkko a dodávajú priestoru 

typický regionálny ráz.

10 Jednoduchá jedáleň s dreveným 

stolom z masívu skvele dopĺňajú stoličky 

originálneho tvaru.



 Vykurovacia technika   Solárne systémy   Tepelné čerpadlá

Prečo Vaillant?

Pri kúpe solárnej zostavy auroSTEP plus s kolektormi dostanete od nás 
jubilejný dar – nový kondenzačný kotol ecoTEC pro v hodnote 1 620 €. 

Variabilná solárna zostava obsahuje 250 l bivalentný zásobník, dva kolektory na šikmú strechu  
so štandardnou krytinou, kompletné príslušenstvo plus kondenzačný kotol s výkonom 24 kW.
V prípade požiadavky na kolektory pre inú strechu a krytinu, kontaktujte obchodného zástupcu.

Ceny sú s DPH a platia do 30.6.2014 alebo do vypredania limitovanej série 30 kusov.
Informujte sa u najbližšieho Vaillant predajcu alebo na zákazníckej linke 034 6966 128.

Pretože oslavujeme 140 rokov.

ROKOV
už od 1874

2 500 € jubilejný dar1 250 €

vaillant.sk

DOMaBYT_2014_solar_VAILLANT.indd   1 29. 4. 2014   16:01:59



•	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

C
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K

inzercia hilkovic dab 2014 jun.pdf   1   2. 6. 2014   7:34:24
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Tapety 
    S PRíBEHOM
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Holandský výrobca tapiet, značka 
NLXL, sa preslávila doslova zo 
dňa na deň a okamžite sa stala 

lídrom v biznise digitálnych tapiet. Po veľ-
kom úspechu kolekcie Scrapwood, ktorú 
v roku 2010 navrhol Piet Hein Eek, prišla 
značka na trh s novou kolekciou Brooklin  
a po nej nasledovala Concrete Wallpapper, 
pod ktorú sa podpísal známy dizajnér Piet 
Boon. Všetky kolekcie charkterizuje kom-
binácia nevšedných materiálov s pomerne 
jednoduchou metódou práce, akou je foto-
grafia. 

Značka NLXL nespí na vavrínoch, hľadá 
ďalej, skúša, čo nebolo ešte prabádané, 
pričom využíva techniky a možnosti, ktoré 
žiaden výrobca tapiet doposiaľ nepoužil. 
Okrem dizajnérov zapája do navrhovania 
aj umelcov.

Na najnovšej kolekcii spolupracovala znač-
ka NLXL s Arthurom Slenkom. Pred viac 
ako dvadsiatimi rokmi objavil tento ume-
lec na povale starého domu zaprášenú kra-
bicu s ručne písanými notami, ktoré pou-
žíval amatérsky orchester v období medzi 

rokmi 1872 až 1941. Dokumenty neboli 
vystavené dennému svetlu viac ako pol 
storočia. Arthur Slenk začal opatrne skú-
mať stránku po stránke, postupne obja-
vujúc celú genézu tohto pokladu – prítlak 
pera na papier, opravy a korektúry chýb, 
malé atramentové škvrny, ktoré vznikli na 
mieste, kde pero narazilo na vlákno papie-
ra, odtlačky prstov, stopy opotrebovania  
v rohoch,  kde majiteľ prevracal listy…

Interiérová dizajnérka Janka Cymorko-
vá, ktorá tieto tapety vo svojich návrhoch  
s obľubou používa, hovorí: „tieto tapety 
nie sú, samozrejme, pre každého. avšak ten, 
kto miluje zaujímavé vzory, textúry a kobino-
vanie starého s novým, ich nedokonalú krásu 

ROKMI NADOBUDNUTá 
PATINA, PUKLINy, HRDZA  
A INé NEDOKONALOSTI 
PREDMETOV S HISTóRIOU 
A PRíBEHOM Sú DNES PO-
VÝšENé NA DEKORAČNú 
úROVEň. OBJAVIť VšAK 
MôŽETE AJ MNOHO NO-
VÝCH VÝROBKOV, KTORé 
SVOJíM VZHľADOM VšETKy 
TIETO ASPEKTy SPĺňAJú.

isto ocení. zmysel pre históriu, patinu alebo 
hocijaký iný detail vždy dáva priestoru ďalší 
rozmer. stačí, ak použijete tapetu s vybraným 
efektom na ohniskovú stenu v obývačke, pri-
dáte zopár vintage nábytkových kúskov, a vý-
sledok bude dokonalý.“

Reko

Foto: archív Cymorka Interior design
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VNúTORNá KRáSA. U ľUDí SA TáTO HODNOTA VySO-
KO OCEňUJE, NO ZANEDBATEľNá NIE JE ANI V NA-

šICH DOMOCH A ByTOCH. VÝVOJ INTERIéROVé-
HO DIZAJNU JE VEľMI ŽIVÝ A VŽDy NáM Má ČO 
PONúKNUť. KVALITA UKRyTá V KLASIKE BUDE 
V MóDE VŽDy. JE PREVERENá ROKMI A VďAKA 
TOMU JE NEPREKONATEľNá. A TO VšETKO  
V HARMóNII S NAJNOVšíMI TRENDMI, KTO-

Ré REAGUJú NA AKTUáLNE NáROKy UŽíVA-
TEľOV. POHLAďME PRETO INTERIéR, KTORÝ SA 

PRISPôSOBUJE NAšIM POTREBáM. SPOLOČNE HO 
ODMEňME ORIGINáLNyMI NáPADMI. NáJDIME SVOJU 

VLASTNú CESTU INšPIRáCIE A VyDAJME SA NA ňU.

01



01 záhradný nábytok z letnej kolekcie Marks & Spencer home, 

 cena v závislosti od konfigurácie

02 návliečky z bio bavlny, predáva La Galleria, 

 cena od 32,50 €

03 policový regál, 1 zásuvka, 4 police, materiál jelša + kov, predáva La Galleria,   

 cena 899 €

04 nábytok a drobnosti z letnej kolekcie Marks & Spencer home, 

 cena v závislosti od konfigurácie

05 kôš na dáždniky alebo odpad z kovu, predáva Inspire Design, 

 cena v závislosti od rozmerov

06 konferenčný stolík EIFFEL, materiál kov/drevo, 

 rozmer 120 x 40 x 70, predáva La Galleria, cena 619 €
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07 manželská posteľ zo smrekového dreva, predáva 

 la galleria, cena v závislosti od rozmeru a farby, od 840 €

08 ratanová truhlica GUPAN, materiál teak/ratan, 

 rozmer 70 x 41x 36, predáva La Galleria, cena 189 €

09 set 2 stolíkov gROOVE, materiál kov/drevo, rozmery   

 51 x 51 x 38 a 56 x 56 x 38, predáva La Galleria, cena 315 €

10 uteráky z bio bavlny, predáva La Galleria, cena od 9,90 €

11 štýlový nábytok z prírodného dreva, predáva La Galleria, 

 cena v závislosti od konfigurácie

12 vankúš cAlM, rozmer 60 x 10 x 40, predáva La Galleria, 

 cena 32 €

13 skrinka BENtO, rozmer 38 x 50 x 38, predáva La Galleria, 

 cena 159 €

14 vidiecka pohovka ALICE, rôzne vzory aj povrchové 

 úpravy, zásuvky v spodnej časti, rozmer 172 x 96 x 92, 

 predáva La Galleria, cena od: 1 730 €

 

17

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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PRVé, ČO SI POD SLOVOM PROVENCE VäČšINA Z NáS 
PREDSTAVí, Sú LEVANDUľOVé POLIA, VINICE, OLIVy, BIELy 
NáByTOK, NáDHERNé HISTORICKé USADLOSTI A MALEBNé 
VIDIECKE DOMČEKy. PREDSTAVUJEME SI SPRáVNE, TOTO 
VšETKO By SME MOHLI ZAHRNúť POD SLOVO PROVENCE.  
SKôR, AKO VšAK ZAČNEME PíSAť O TOM, AKO SI VyTVORIť 
TAKÝTO INTERIéR, SPOMENIEME ZOPáR FAKTOV.

18
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atmosféra štýlu 

Provensálsko je oblasť južného Fran-
cúzska s bohatou históriou a nád-
hernou prírodou. Typické pre túto 

oblasť sú predovšetkým levanduľové  
a slnečnicové polia, ale aj azúrové jazerá  
a vodopády. Darí sa tu tiež viniciam a náj-
deme tu aj olivovníky. Oblasť tvorí 6 okre-
sov, medzi ktoré patrí aj známa francúzska 
riviéra s nemenej známymi mestami ako 
St. Tropez a Cannes. V oblasti žije 4,88 
milióna ľudí, väčšinou koncentrovaných 
vo veľkých mestách.  

Vráťme sa však na vidiek a k prírode. Pro-
vensálsky štýl vychádza práve z prírody  
a miestneho vidieku. Omamná vôňa le-
vandule, teplý prímorský vzduch a sln-
kom zaliate kopce – to je pravá atmosféra 
miestneho vidieku. Preto sa aj v interié-
roch, nábytku a doplnkoch objavujú kve-

tinové, rastlinné vzory, čipky, volány. 
Dôležitá je však atmosféra miestneho 
vidieku, ktorá je veľmi ukľudňujúca 
a pohodová. Staré vŕzgajúce podlahy, 
dobové doplnky, hojdacie kreslo či 
pukot horiaceho dreva v krbe – to je 
naozajstná romantika. A Provensál-
sko je romantické! 

Ak aj vy túžite po takejto atmo-
sfére, nemusíte si hneď kupovať 

letenku, Provensálsko si môžete vytvoriť 
aj doma. Nie je to vôbec náročné, no ne-
treba však zabúdať, že tento vidiecky štýl 
sa nehodí do  akejkoľvek stavby. V mo-
dernej novostavbe by vyzeral dosť umelo, 
ale ak vlastníte útulný domček alebo sta-
rý byt niekde v centre mesta, „provence“ 



19



20

bývanie dizajn

Mgr. art. Kamila Jarkovská

Foto: Originálne interiéry, CU Interiors, 

archív firiem a redakcie

Keďže „provence“ štýl vychádza z klasické-
ho francúzskeho štýlu, sú pre neho typické 
materiály: drevo, kameň, bavlna, tepaný 
kov a jemné pastelové farby ako biela, 
krémová, hnedá, šedá, azúrová a ružová. 
Týmito kombináciami nemáte čo pokaziť. 
Aby ste sa vo vašom príbytku cítili naozaj 
príjemne, vneste do neho kus seba. Foto-
grafie zarámujte do drevených ošúchaných 
rámikov a ozdobte nimi váš interiér. Pri 
takomto štýle nepokazíte nič ani ručne 
čipkovanými dečkami a obrusmi od na-
šich starých mám, na ktoré sme mali ešte 
do nedávna všetci alergiu. Pri štýle „pro-
vence“ je najdôležitejšie pohodlie, preto je 
dobré zaobstarať si čo najpohodlnejšiu se-
dačku a hojdacím kreslom interiér oživíte. 
Ak vlastníte dom s terasou alebo byt s bal-
kónom, určite sa pustite aj do tejto časti 
vášho bývania. Čerstvé bylinky nielenže 
oživia váš balkón či terasu, ale tiež príjem-
ne rozvoňajú celé okolie. Zasadiť ich mô-
žete do starých drevených debničiek alebo 
môžete využiť starú krhlu, pekný zdobený 
čajník či rôzne iné nádobky. Fantázie sa 
medze nekladú. Netreba zabúdať ani na 
fakt, že francúzske interiéry sú charakte-
ristické veľmi príjemnými prírodnými vô-
ňami. Preto nie je na škodu, ak zainvestu-
jete do vonných sviečok, mydiel a rôznych 
vonných olejov, ktoré podčiarknú celkový 
dojem provensálskeho interiéru. Nech si 
už interiér budete zariaďovať sami alebo 
sa obrátite na odborníkov, nezabúdajte, 
že najdôležitejšie je, aby ste sa v ňom cítili 
dobre a pohodlne hlavne vy sami.  

štýl môže byť pre vás ten pravý a do váš-
ho útulného príbytku sa zaľúbi nejedná 
návšteva. Dôležité je, aby ste do toho išli 
s láskou a štipkou fantázie. Dnes už náby-
tok či doplnky inšpirované Provensálskom 
nájdete v mnohých predajniach, internete 
alebo si jedinečný kúsok môžete vytvoriť 
sami. Väčšina z nás má doma iste staré 
veci po svojich rodičoch, starých rodičoch 
alebo prastarých rodičoch. Takéto kúsky 
sú momentálne veľmi trendy, a preto je 
hriech vyhodiť ich. Čím staršie, tým lep-
šie. Možno práve na povale alebo v pivnici 
nájdete zaujímavý kúsok, ktorý sa vám do 
interiéru bude hodiť. Netreba sa báť expe-
rimentovať, treba však tvoriť s citom. Pa-
tina na nábytku je pre tento štýl bývania 
naozaj charakteristická. Dnes už existujú 
farby, ktoré vám vytvoria starobilý ošar-
paný vzhľad aj z bežných kúskov nábytku. 
Nebojte sa kombinovať farby a materiály.  



WWW.VILLEROY-BOCH.COM

Kolekcia
AMAZONIA

VILLEROY & BOCH BRATISLAVA
dom nábytku ATRIUM, Einsteinova 9, Bratislava
Tel: 02 - 63451477
villeroy-wmf@mail.t-com.sk, www.e-shop.sk

140528_AZ_Amazonia_Slowakei_185x118_RZ.indd   1 28.05.14   11:02

Dánska spoločnosť LINAK sa už viac ako 30 rokov zaoberá vývojom 
a výrobou lineárnych pohonov a zdvíhacích stĺpikov, pričom v tomto 
odbore je s takmer 70 % podielom na trhu absolútnou špičkou.

Najmä zdvíhacie stĺpiky nachádzajú široké uplatnenie pri výrobe 
výškovo nastaviteľného nábytku, ktorý potom vďaka svojim ergono-
mickým vlastnostiam spĺňa náročné požiadavky na moderný  
a funkčný nábytok.

Príklady využitia: kancelárske stoly, stojany na monitory, výsuvné 
držiaky TV, pracovisko riadiacich a kontrolných centier či predajné 
a obslužné pulty a kuchyne. Prevažne pre posledné dve menované 
kategórie je určená naša novinka - pohon Baselift, určený pre zdví-
hanie celých korpusov kuchynských ostrovov či predajných  
a obslužných pultov, ktorého vlastnosti plne vyhovujú nárokom  
sit – sit a stand – stand aplikácií.

ďalšou možnosťou využitia systémov elektrických zdvíhacích 
stĺpikov LINAK je priemyselná oblasť, konkrétne potom výrobné 
pracovisko u ktorých je s ohľadom na rozdielnu výšku zamestnancov 
čoraz častejšie požadovaná variabilita a možnosť ergonomického 
nastavenia podľa potreby každého pracovníka. Bez zveličovania 
tak možno povedať, že naše systémy zvyšujú komfort a zlepšujú 
podmienky nielen pracovného prostredia.

Bližšie informácie na webe 
www.linak.cz

KONTAKT :  
Aleš Hudec,  
+420 731 444 946,  
hudec@linak.cz

LINEáRNE POHONy A ZDVíHACIE STĺPIKy



22

bývanie dizajn

KTORÁ SI VÁS PODMANÍ

ROMANTICKá A OČARUJú-
CA ATMOSFéRA FRANCúZ-
SKEHO VIDIEKA JE  NIEČO, 
O ČOM SNíVAJú MNOHí 
Z NáS. INTERIéR ZARIADENÝ 
V TOMTO DUCHU VyŽARUJE 
POCIT DOMOVA, POHODLIA 
A SPOMIENOK NA DOBy 
BEZSTAROSTNÝCH 
ZáŽITKOV. 

Provensálsky štýl je charakteristický 
jednoduchosťou, opotrebovanosťou. 
Pre domy je typické neomietnuté ka-

meninové murivo, omietky v pastelových 
farbách. Veľké francúzske okná s okeni-
cami zdobia jemné záclony s kvetinovým 
vzorom alebo farebné bavlnené tkaniny 
vyblednuté slnkom. Podlahy sú prevažne  
z tvrdého dreva a terakotových dlaždíc. 
Drevené stropy a podlahy bývajú často 
natreté bielou farbou. Tento štýl charakte-
rizuje kombinácia prírodných  materiálov 
ako napríklad drevo, prútie, kameň či te-
pané železo. 

chARAktERIStIcká AtMOSFéRA
Bavlnené materiály, množstvo vankúšikov, 
kvetinové vzory, volány, čipky – to všetko 
dotvára celkový charakter provensálskeho 
štýlu. Obľúbené sú aj koberčeky a dečky 
z vlnených priadzí. Voňavé mydielka, par-
fumy a bytové vône prispievajú k charak-
teru francúzskych  príbytkov. Atmosféra 
časov dávno minulých, masívny nábytok 
v kombinácii s mäkkým dekoračným ma-
teriálom pôsobí príjemne a útulne. Pati-
na sa uplatňuje tak ako na nábytku, tak 
i na rámoch obrazov či stolných lampách. 
Prevládajú pastelové farby. Na stenách sa 
vyníma tlmená fialová, šedá alebo slonovi-
nová. Zakomponované môžu byť aj tapety 
s kvetinovým vzorom. Kvetiny sa objavujú 
nielen na tapetách, ale aj na obrazoch, vo 
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v interiéroch. Pri výbere nábytku sa nemu-
síte báť ani zdanlivo odlišných kombinácií. 

Jana Červenková

interiérová dizajnérka 

Foto: O. M. C. Invest

Harmónia, čaro domova, vôňa levandule – 
to je provence...

vázach, na vankúšoch i obrusoch. Obľú-
bená je ružová ruža, fialová levanduľa aj 
žltkastá ľalia. Typickou farbou nábytku je 
biela alebo smotanová. Nábytok s jemnou 
patinou pôsobí opotrebovaným dojmom, 
môže byť zdobený maľovaným kvetino-
vým motívom. V provensálskom štýle má 
nábytok aj dekoračnú hodnotu. Nožičky 
kresiel vynikajú masívnosťou, no zároveň 
jemnosťou vďaka svojmu tvaru. Bývajú 
oblé a zdobené. Na rozdiel od stien, náby-
tok môže byť aj biely. Všetky prvky spoloč-
ne vytvárajú jasné, svetlé a jemné dojmy 

JANA 

ČERVENKOVá 

dizajnérka

Sme zoskupenie 

ľudí s dlhoročnými 

stolárskymi skúse-

nosťami. Zaobe-

ráme sa výrobou prevažne vidieckeho ma-

sívneho nábytku. Obzvlášť si nás podmanil 

francúzsky provensálsky štýl, ktorý pochádza 

z juhovýchodného Francúzska pri Stredo-

zemnom mori a je ovplyvnený stredomor-

ským štýlom. Do nábytku sa snažíme vniesť 

dušu, kúsok seba, aby váš domov bol domo-

vom, kde sa budete vždy s radosťou vracať, 

kde pocítite teplo domova a zabudnete na 

starosti bežného dňa. 

 

 

Tel.: +421 908 28 98 48

www. kalvinwood.sk
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bývanie dizajn

Dizajnérom štúdia Harlequin sa 
podarilo zachytiť esenciu škandi-
návskych panorám k vytvoreniu 

nádhernej kolekcie textílií. Súčasná zbier-
ka impresionistických maliarskych techník 
perfektne dopĺňa prírodné netkané tapety. 
Kolekcia totiž nadväzuje na úspech tapiet 
tej istej rady.

BohéMSKA UVoľNENoSť
Výrazný rukopis značky Harlequin je mož-
né pozorovať na pestrosti vzorov, farieb  
a tlačových techník, pričom vznikol nád-
herný živý a harmonický celok. Ženský 
svet sa tu stretáva s mužským. Farby sa 
pohybujú od odtieňov evokujúcich búrku 
až po farby púšte. Najlepšie tento trend 
vystihuje indigová modrá, ktorá sa obja-
vuje v nových žiarivých podobách. Náladu 
upokojuje jemná farba piesku, lososová  
a jasná žltá, a to všetko s cieľom kombino-
vať teplé a studené tóny. Harlequin Studio 
sa nechalo inšpirovať rôznymi vplyvmi, 
aby vznikla pútavá a eklektická kolekcia  
s príznačným názvom Jardin Boheme.
 
VZOR SA VRAcIA NA ScéNu!  
Ideálne na bielom pozadí. Vďaka nád-
herným farbám a historickým vzorom 
sa môže stať, že prehliadnete ďalší z naj-
silnejších nových trendov: biele pozadie. 
Obrovské florálne motívy, výrazné vzory  
a farby, čokoľvek z toho musí byť ako obraz 
na bielom maliarskom plátne, použité vo  
veľkom štýle.

INšPIRáCIA KRAJINOU, BOHéMSKA UVOľNENOSť, INDIGOVá 
MODRá, MIEšANIE VZOROV, ŽIARIVé KVETy I KLASICKé 
PRUHy – TO VšETKO PRINášAJú NOVé TEXTILNé TRENDy 
PRE ROK 2014.

NOVá ENERgIA 
PRE Váš INTERIéR
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PRúžKy A PRUhy
Odvážna a farebná klasika nikdy nestratila 
na aktuálnosti. Tento rok je lineárny prvok 
ešte atraktívnejší než kedykoľvek pred-
tým. Ak pruhy skombinujete s inými vzor-
mi žiarivých farieb, dodáte vášmu interié-
ru sviežu energiu a nový mladistvý šmrnc.
 
SVIEžE KVETy
Nové rozkvitnuté kolekcie značiek Har-
lequin a Scion sú ako nádherná kvetinová 
záhrada. Pokiaľ si chcete udržať pocit let-
ného slnka a tepla, vyplatí sa „rozžiariť“ 

miestnosť napríklad závesom so sviežimi 
kvetinovými vzormi alebo aspoň niekoľ-
kými vankúšmi na pohovke.

Nechajte sa inšpirovať týmito originálny-
mi kolekciami a dodajte vášmu interiéru 
nový vzhľad. Viac informácií nájdete na 
www.cymorka.sk.                                 

Reko

Foto: archív Cymorka Interior design
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bývanie umenie

Fero Paluška pochádza z Tlmáč, kde 
žije a  tvorí. V tomto malom mesteč-
ku na rozhraní Podunajskej nížiny 

a  Štiavnických vrchov sa zrodil maliarov 
silný vzťah k  prírode, ktorú zaznamenáva 
vo svojej tvorbe, či už obrazovej, alebo ex-
teriérovej, keďže sa maliar aktívne venuje 
aj záhradkárstvu, špeciálne starostlivosti 
o  bonsaje. 

SúZVuk FARIEB A DyNAMIky
Diela Fera Palušku sú popretkávané inšpi-
ráciami prírodných motívov, pre ktoré je 
charakteristická farebnosť a dynamické 
ťahy štetca. Vo svojich dielach sa snaží 
zachytiť najmä súhru čistých farieb a  ná-
ladu tak, aby dielo bolo odrazom atmo-
sféry a momentálnych pocitov autora. 
Nemálo dôležitá je pre maliara aj voľnosť 
a sloboda: „keď tvorím abstrak-
ciu, nie som ničím obmedzovaný 
a  mám pocit voľnosti a slobody. 
spontánne nanášanie farieb a icH 
následné vzájomné zmiešanie  
a  prenikanie jednej do druHej 
ma fascinuje a  vždy netrpezlivo 
čakám na výsledok.“

ABStRAkcIA V POPREDí
Tvorbu výtvarníka možno rozdeliť do 
dvoch základných smerov, a to pocitový 
abstraktný expresionizmus a krajinomaľ-
ba na pomedzí abstrakcie. Pocitový ab-
straktný expresionizmus zahŕňa v sebe 
hlavne maľby, ktoré sa vyznačujú ener-
gickými ťahmi štetca či špachtle, pričom 
autor nanášaním jednotlivých, zväčša 

ENERGIOU A DyNAMIKOU PRESIAKNUTé MAľBy SLOVEN-
SKéHO UMELCA FERA PALUšKU Sú ODRAZOM AUTOROVHO 
KREATíVNEHO VNíMANIA OKOLITéHO SVETA, PRIČOM MALIAR 
SVOJ OSOBITÝ POHľAD PRETAVUJE DO DIEL PLNÝCH FARIEB NA 
POMEDZí ABSTRAKCIE A KRAJINOMAľBy. 

ukryté v živých farbách



sa darí zobraziť neopakovateľné scenérie 
krás slovenskej dediny a  námetov pros-
tredníctvom dokonalej abstraktnej hry. 

Jeho diela sú priam presiaknuté bez-
prostrednými emóciami, ktoré nejedného 
pozorovateľa dostanú do stavu aktívne-
ho kontemplovania či spontánnej radosti  
z  odhaľovania hĺbok, ktorých je viac, než 
sa na prvý pohľad zdá.

Veronika Kalinová

Foto: Fero Paluška

žiarivých farieb vytvára dojem hĺbky  
a  priestoru. Kolorovanie slovenskej prí-
rody v  podobe krajinomalieb a kvetino-
vých zátiší Paluška nezobrazuje realistic-
ky, ale posúva ich smerom k abstrakcii, 
poznačenej celkovou náladou v momente 
inšpirácie či tvorivého vnuknutia: „pri 
maľovaní kvetov a  krajín taktiež 
necHcem byť ničím obmedzovaný, 
cHcem icH namaľovať tak, ako icH 
vnímam ja a aký mám momentálne 
pocit.“ 

Práve akt symbiózy abstrakcie a reality je 
hlavnou črtou Paluškovej tvorby. Autorovi 

ROZHOVOR S  FEROM PALUšKOM

 Ako prebieha proces tvorby, Váš ume-

lecký pracovný čas?

Keďže mojím koníčkom je pestovanie bonsa-

jov, tak pokiaľ to počasie dovolí, po raňajkách 

sedím na terase a rozmýšľam, čo s ktorým 

stromčekom urobím. Doobeda sa venujem 

administratívnym prácam na počítači a poo-

bede idem do ateliéru a   tvorím. Najlepšie sa 

mi tvorí neskoro v  noci, keď je naokolo ticho 

a  nič ma neruší. Moju tvorivú atmosféru 

umocňujú čisté tóny hudby interpretov ako 

Boccelli, Nohavica či Nedvěd.

 Ako by ste vlastnými slovami charak-

terizovali svoju tvorbu? 

Ako zvyknem vravieť, moja tvorba je prudko 

dynamická a  expresívne farebná.

 Aké substancie musí podľa Vás obsa-

hovať predmet, človek alebo myšlienka, 

aby sa stali námetom pre vaše umelec-

ké dielo?

Musí to byť originál a nie kópia, a príroda je 

vždy originálna. Človek ma zaujme svojimi 

vedomosťami a  pohľadom na život a keď vie, 

o čom rozpráva.

 Vedeli by ste charakterizovať záujem-

cov o  Vaše diela? 

Keďže mám rôznorodú tvorbu, moje obrazy 

oslovia hlavne tých, ktorí majú radi živé a  

dynamické ťahy štetca a čisté farby.

 Vy ako umelec máte svoj obľúbený 

osobný výtvor, ktorý pre Vás znamená, 

povedzme, viac než ostatné? 

Ako sa vraví, rodič má rád všetky svoje deti. 

No aj mne sa stane, že v  určitom období sa 

mi podarí vytvoriť taký obraz , že keď sa naň 

dívam, až ma zamrazí. Ale tento pocit po čase 

pominie a vtedy viem, že sa musím posunúť  

v tvorbe ďalej.                                                   

V. K.
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Keďže podlaha je najviac namáhaná 
časť interiéru, treba jej výberu ve-
novať dostatočnú pozornosť. Pri-

hliadať preto treba na kvalitu a životnosť 
materiálu, taktiež na odolnosť proti kaž-
dodennému zaťaženiu.

Čo sa týka dizajnu, vhodný je vzhľad, kto-
rý neomrzí ani po rokoch. Ľudia čoraz viac 
siahajú po podlahových krytinách v prí-
rodných farbách či drevených dekoroch. 
Prirodzený vzhľad a inšpirácia v prírode sú 
skrátka aktuálnymi trendmi. Výber druhu 
podlahovej krytiny pritom architekta či 
investora nijako neobmedzuje. „dekor a 
vzhľad sa v jednotlivých segmentoch krytín 
prelínajú. dnes je bežné, že drevený dekor 
nájdete vo vinylovej podlahe, na keramickej 
dlažbe, ale na aj kobercoch,“ hovorí Tibor 
Pásztor z Cechu podlahárov Slovenska.

Svoje miesto si v súčasnom dizajne inte-
riérov našli aj neobvyklé podlahy s opo- 
trebovaným efektom. Vhodné sú najmä 
do interiérov zariadených v rustikálnom 
či vidieckom štýle, do interiérov, z kto-
rých cítiť lásku k histórii. Použitím takejto 
podlahy v modernom priestore s minima-
listickým štýlom však možno tiež dosiah-
nuť zaujímavý kontrast. 

ZAkORENENá tRADícIA
Tradičným materiálom na výrobu 
podlahových krytín bolo po celé stáro-
čia drevo. Pre svoje znamenité vlastnosti 
sa používal najmä dub, a tak je tomu aj 
v súčasnosti. Vďaka výraznej drevokresbe 
a bledému odtieňu je obľúbený aj jaseň. 
Okrem odtieňa sa drevené podlahy líšia 
aj spôsobom opracovania. „čo sa týka po-
vrchovej úpravy, dub môže byť kartáčovaný, 
dymový, so strieborným, bielym alebo sivým 
nádychom,“ vysvetľuje Tibor Pásztor. Do 

popredia sa dostáva aj jemnejšia verzia 
s patinou alebo popukanou farbou. Patina 
tlmí efekt uzlov a prasklín. Zmäkčuje tvr-
dý povrch pôvodného dreva a vytvára ro-
mantický dojem. Samostatnou skupinou 
sú masívne podlahové parkety, taktiež so 
širokými možnosťami povrchových úprav. 
Majú nezameniteľný vzhľad, ktorý prináša 
do interiéru nefalšovaný kus prírody. 

štÝlOVÝ lAMINát
Dnes sa už hranice fantázii nekladú ani pri 
výrobe laminátových krytín, ktoré sú ce-
novo dostupnou alternatívou k dreveným 
podlahám. Dekory drevených podláh imi-
tujú tak dokonalo, že sú na nerozoznanie 
od prírodných originálov. Výrobcovia lami-
nátových podláh pri takýchto jedinečných 
dekoroch používajú rôzne vlastné názvy, 
napríklad antik, heritage, patina, misty, 
vintage, indium a podobne. Laminátové 
krytiny sú v porovnaní s drevom chladi-
vejšie, avšak jednoduchšie sa udržiavajú. 
Svojich priaznivcov si získali aj vďaka vy-
sokej odolnosti proti záťaži a poškodeniu.

kERAMIkA NIE jE VÝNIMkA 
Inšpirácia v prírode a starých časoch sa 
prejavila aj pri keramickej podlahe. Di-
zajn kameňa podčiarkuje prírodný vzhľad 
podlahy. V segmente podláh s opotrebo-
vaným efektom výrobcovia ponúkajú de-
kor neopracovaného kameňa, odlúpené 
nepravidelné hrany, ako aj už spomínané 
drevené dekory, ktoré sú na vzhľad podob-
né s dekormi v segmente parkiet. 

„zaujímavá je ponuka aj dekoru tzv. zasa-
dených stojatých hranolov do podlahy. povr-
chová nerovnosť takejto keramickej podlahy 
je však výraznejšia, preto sú vhodné skôr do 
exteriéru na terasy alebo chodníky v záhrade,“ 
dopĺňa cechmajster Tibor Pásztor.
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bývanie podlahy

VOľBA PODLAHOVEJ KRyTINy JE DôLEŽITOU KAPITOLOU PRI ZARIAďOVANí A REKONšTRUKCII 
DOMU ČI ByTU. AKOBy NIE, VEď VHODNE ZVOLENá PODLAHA ZUšľACHTí KAŽDÝ INTERIéR. 
ZDá SA, ŽE V TEJTO UPONáHľANEJ A TECHNICKEJ éRE POTREBUJEME ASPOň KúSOK PRíRODy 
ČI TRADíCIE. PRETO SA NA TRHU úSPEšNE PRESADZUJú PODLAHy INšPIROVANé PRíRODOU 
A NOSTALGIOU STARÝCH ČIAS. 

PODlAhy
HLáSIA NáVRAT K PRíRODE

dekor a vzHľad sa  
v jednotlivýcH 

segmentocH krytín 
prelínajú. dnes je bežné, 
že drevený dekor nájdete  
vo vinylovej podlaHe, na 
keramickej dlažbe, ale na 
aj kobercocH...
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tRENDOVÝ VINyl S NáDychOM 
NOStAlgIE
Vinylové podlahy ponúkajú široké spek-
trum farieb a dekorov s imitáciou prírod-
ných materiálov, akými sú kameň, pie-
sok, sklo, kov, voda, tráva, koberec, koža 
a podobne. Nájdu sa i modely s patinou 
opotrebovaného dreva či dierkami po čer-
votočoch. Dreveným podlahám sa snažia 
priblížiť aj štvorcovými a lamelovými for-
mátmi. Vinylové podlahy sa ponúkajú aj 
vo variante s hladkým dekorom bez mož-
nosti imitácie povrchovej opotrebovanos-
ti. Hladký povrch však znamená jedno-
duchšiu údržbu v porovnaní s drevenou, 
laminátovou alebo keramickou podlahou  
s opotrebovaným nerovným povrchom. 

PODlAhA tEPlá NIElEN NA 
PohľAD
Znásobiť dojem z teplej podlahy možno 
komfortným podlahovým vykurovaním. 
To sa čoraz častejšie stáva súčasťou do-
mácností. Ide o nízkoteplotné kúrenie, 
ktoré šetrí náklady a zabezpečuje tepelnú 
pohodu bez zbytočného vírenia prachu. 

Toto zdraviu prospešné vykurovanie mož-
no za určitých podmienok inštalovať pod 
všetky druhy spomínaných podlahových 
krytín. Najmodernejšie systémy podlaho-
vého kúrenia sú natoľko inteligentné, že 
sami regulujú jeho intenzitu bez výraz-
ných výkyvov. A navyše hospodárne za čo 
najnižšie prevádzkové náklady. Zostáva 
len vybrať, ktorý spôsob podlahového vy-
kurovania uprednostniť: elektrické alebo 
teplovodné vykurovanie? 

Pri teplovodnom podlahovom vykurovaní 
sa teplá voda rozvádza v umelohmotných 
alebo medených rúrkach vo forme siete 
po celej ploche miestnosti. Kúrenie pra-
cuje prostredníctvom plynového kotla, 
ktorého životnosť obvykle býva 15 až 20 
rokov. Pri elektrickom podlahovom vyku-
rovaní je zdrojom tepla elektrická energia, 
pôsobiaca prostredníctvom termokáblov. 
Ich životnosť uvádzaná výrobcom je pod-
statne dlhšia – až 50 rokov. Elektrické 
podlahové vykurovanie nevyžaduje vyso-
ké investičné náklady, keďže netreba in-
vestovať do kotla, technickej miestnosti 
alebo plynovej prípojky. Je výhodnejšie aj 
z hľadiska prevádzkových nákladov, preto-
že cena plynu sa každoročne zvyšuje. „pri 
elektrickom podlahovom vykurovaní ušetríte 
v porovnaní s klasickým radiátorovým systé-
mom až tretinu nákladov. vybrať si môžete 
akúkoľvek podlahovú krytinu, či už keramickú 
dlažbu, prírodný kameň, drevenú, alebo lami-
nátovú podlahu, textilnú alebo pvc krytinu,“ 
dodáva Dušan Lašák, obchodný zástupca 
spoločnosti Danfoss. Elektrické podlahové 
vykurovanie sa tak po porovnaní nákladov 
stáva cenovo porovnateľným, ak nie vý-
hodnejším.

Reko v spolupráci s Cechom podlahárov 

Slovenska

Foto: archív firiem a redakcie

zDRAVé BýVANIE

BIONI HygIENIC
BIONI NATURE

 
Interiérové farby pre zdravé bývanie

Obsahujú nanočastice striebra

  trvalá ochrana proti plesniam
  prečisťujú vzduch v miestnosti
  bez rozpúšťadiel
  mimoriadne vhodné pre alergikov

Nájdete nás v predajni Nano farby – nátery, 
Gagarinova 10 B, Bratislava 

Viac informácií nájdete na stránkach
www.protiplesniam.sk a www.bioni.sk

bývanie podlahy
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bývanie interiér

V LUXUSNÝCH HOTELOCH SI POTRPIA NA VÝBER NáByTKU, 
NAJMä DO IZIEB PRE DôLEŽITÝCH A VÝZNAMNÝCH ZáKAZNí-
KOV. MAJITELIA HOTELOV VEDIA, ŽE TÝM NAJDôLEŽITEJšíM  
A NAJVIAC SKúšANÝM KUSOM ZARIADENIA JE JEDNOZNAČNE 
POSTEľ. POSTEľ, V KTOREJ SA HOSTIA CíTIA AKO V BAVLNKE  
A NERAZ SA V NEJ VySPIA LEPšIE AKO V TEJ, KTORú MAJú 
DOMA. OBLIGáTNA OTáZKA HOTELOVéHO PERSONáLU, ČI SA 
HOSť U NICH DOBRE VySPAL, NEPATRí LEN K DOBRéMU BON-
TóNU. KOMU SA DOBRE SPí NA NOVOM MIESTE, TEN SI HO 
ZAPAMäTá A VRáTI SA.

VO VlAStNEj POStElI

Už nestačí, aby posteľ neomínala, 
netlačila a bola dostatočne široká 
a dlhá. Dobrý pocit pri zaspávaní, 

pokojný spánok a zobúdzanie vo vlastnej 
posteli, telom a dušou odpočinutý, sa spá-
jajú s lôžkom ako uliatym pre telo spáča. 
Najlepší spôsob na komfortné domáce 
spanie našla aj jedna slovenská firma, kto-
rá vyrába postele a spálne. Wood Service 
Group má od roku 2003 vo svojom výrob-
nom programe postele aj kompletné spál-
ne. V ponuke nájdete manželské postele  
s úložným priestorom alebo bez neho. Lôž-
ka sú štandardne 45 cm vysoké, aj vyššie 
až do 55 cm. Vybrať si možno z viacerých 
typov jednolôžok, rozkladacích postelí  
a množstva nábytku do spálne.

DoMA AKo hoTELoVÝ hoSť
Línia postelí Kráľovská veľkosť obohatila 
trh so zariadením určeným do spální. To 
má svoje zaužívané štandardné rozmery. 
Postele Kráľovská veľkosť sa však vyzna-

luxusne
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čujú nadštandardnou výškou. Tá vzrástla 
z typizovaných 45 cm na „kráľovských“ 55 
cm. K nim treba pripočítať aj presah hrúb-
ky matraca, ktorý vyčnieva nad bok poste-
le 10 až 15 cm. V závislosti od hrúbky mat-
raca, sa povrch postele, na ktorý si líhame, 
nadnesie do výšky 65 až 70 cm. Takúto 
výšku lôžka si bežne a s pocitom komfor-
tu užívajú hostia v dobrých hoteloch. Pri 
spaní na vysokej posteli nadobudneme 
pocit výnimočnosti a bezpečia. Posteľ po-
zdvihne naše telo vyššie nad podlahu a 
my sa v spánku lepšie zrelaxujeme ako pri 
spaní tesne nad zemou alebo na nízkych  
posteliach.

VÝšky ZDRAVIu PROSPEšNé
Ďalším dôvodom, prečo dobré hotely za-
riaďujú izby vysokými posteľami, je sku-
točnosť, že z takéhoto lôžka sa ľahšie vstá-
va. Vie sa, že vstávanie z vysokej postele 
šetrí kĺby aj chrbticu. Tým, ktorí potrebujú 
pri vstávaní oporu, pomôže vysoká posteľ. 

Pri sadnutí nepadajú na matrac, ktorý je 
prinízko. Naopak, na vyššiu posteľ si po-
maly a koordinovane sadnú. Pri vstávaní 
sa zas „zošuchnú“ z postele a bez námahy 
sa postavia, aj keď sú ešte rozospatí. 

SlušNá ZáRukA
Na „kráľovské “postele dáva výrobca 6-roč-
nú záruku. Rovnakú garanciu poskytuje aj 
na celú škálu svojho typizovaného sorti-
mentu nábytku do spální. Kvalitný materiál,  
z ktorého sa postele a celé spálne vyrába-
jú, pochádza od preverených slovenských 
a rakúskych spracovateľov. Tento materiál 
významne prispieva k modernému vzhľa-
du a najmä dlhodobej životnosti spálňové-
ho nábytku.

ZÁVIDENIAhoDNÝ úLožNÝ 
PRIEStOR
Postele sa vyrábajú s úložným priestorom 
aj bez neho. Tie s úložným priestorom 
majú najväčší úložný priestor vo svo-
jej triede. Je to až neuveriteľných 1 440  
litrov. Takýto objem priestoru na nenápad-
né odkladanie vecí ocenia hlavne zákazníci 
s menšími bytmi, ktorí chcú efektívne vyu-
žiť každé miestečko vo svojej domácnosti.
K samozrejmému vybaveniu postelí patria 
vetracie mriežky, umiestnené na každej 
strane úložného priestoru postele. Cez ne 
sa odvetrávajú matrace zo spodnej strany. 
Tým sa zabezpečí zdravé dýchanie matra-
ca a prúdenie vzduchu potrebné pre veci 

uschované v úložnom priestore. Pohyb 
vzduchu vzniká v dôsledku nášho pohybu 
na matraci. Pri každom ľahnutí sa vzduch 
vytláča a pri vstávaní sa opäť nasáva čer-
stvý vzduch.

úLožNÝ PRIESToR NIELEN PoD 
PoSTEľoU
Súčasťou sortimentu sú aj komody a noč-
né stolíky a tiež vstavané skrine. Vstavaná 
skriňa je obľúbeným doplnkom spálne. 
Niektorí zákazníci riešia skôr šatník z po-
suvnými dverami. Tie môžu byť dominan-
tou priestoru alebo len obyčajnou šedou 
myškou v spálni. Na výber je veľké množ-
stvo dizajnových fototapiet, farebného 
skla, drevotriesky, kovaní posuvného sys-
tému a vybavenia skrine.

Kombinácia vysokej kvality, záručného aj 
pozáručného servisu, moderného dizaj-
nu a overenej funkčnosti umiestnila tieto 
postele a ďalšie zariadenie spální sloven-
ského výrobcu na prvé miesta v predaji. 
Viac informácií získate na internetovej 
stránke www.postele-spalne.sk alebo na 
predajniach Wood Service Group, s. r. o.  
a to: ATRIUM – dom nábytku v Bratisla-
ve, OC Laugaricio v Trenčíne, Bussiness 
Centrum Aquapolis v Trnave, v Žiline na 
Kysuckej ulici v budove Hermy a vo výrobe  
v Hrušovom (Bzince pod Javorinou).

Reko z materiálov Wood Service Group

Foto:  Wood Service Group

ďalším dôvodom, 
prečo dobré Hotely 

zariaďujú izby vysokými 
posteľami, je skutočnosť, 
že z takéHoto lôžka sa 
ľaHšie vstáva. 



šIKOVNé 
úLožNé RIEŠENIA

SúPRAVA čISTIACICh 
hANDRIčIEK 
Na každý povrch tá správna handrička. 

V súprave je čistiaca handrička a čistiaca 

handrička s rôznymi stranami.  Handrička 

na okná na čistenie namokro a utieranie 

dosucha bez šmúh, tiež handrička na 

prach. Majú dlhú životnosť, nepúšťajú 

vlákna a dobre sajú. Sivá, ružová, zelená 

a biela. 

cena: 9,95 eur
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V ponuke sú nielen praktické úlož-
né škatule s vekom s veselými 
kvietkami a bodkami, ale aj skve-

lý bielizník. K tomu aromatické visačky 
do šatníkových skríň, ktoré s prehľadom 
prevoňajú bielizeň aj celý šatník. A so špe-
ciálnymi čistiacimi handričkami na upra-
tovanie či kefou na čistenie rohov sa váš 
domov rozžiari novým leskom. 

V predaji v Tchibo obchodoch od 23. júna 
2014, v e-shope www.tchibo.sk pre držite-
ľov TchiboCard už od 18. júna 2014.

POHODOVÝ DOMOV JE TAM, KDE VšETKy VECI MAJú SVOJE 
MIESTO, KDE VONIA SVIEŽA BIELIZEň A KDE MáTE Z PORIADKU 
NAOZAJ DOBRÝ POCIT. VšETKO, ČO K TOMU NAOZAJ POTRE-
BUJETE, PRINášA SPOLOČNOSť TCHIBO. 

BIElIZNík 
S ôsmimi zásuvkami dvoch veľkostí. Biele 

čelá zásuviek. Korpus s dekorom dubo-

vého dreva. Kovové úchyty striebornej 

farby. S piatimi nožičkami a odolnými ABS 

hranami. Výška každej zásuvky 17 cm. 

Vrátane montážneho materiálu a návodu 

na zostavenie. Rozmery: 68 x 80 x 37 cm. 

cena: 149,00 eur

bývanie interiér
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Tieto výrobky sú v predaji v týždni od 23. júna 2014 v Tchibo 
obchode v bratislavských nákupných centrách Avion Shopping 
Park, Eurovea, Aupark, Polus a Central, v obchodnej galérii Op-
tima a Aupark v Košiciach, v žilinskom Auparku a v OC Mly-
ny Nitra. Vaše obľúbené Tchibo výrobky môžete nakupovať aj  
v e-shope: www.tchibo.sk. Tovar je v predaji len do vypredania 
zásob. Zoznam predajných miest spolu s informáciami o firme 
Tchibo nájdete na: www.tchibo.com/sk, www.tchibo.sk.

Reko v spolupráci s Tchibo

Foto: Tchibo

TAŠKA NA BIELIZEň 
Dve magnetické uchá – dajú sa spojiť a používať ako otvor na 

vhadzovanie bielizne. Zároveň uľahčujú prenášanie. Veľký objem – 

tašku možno naplniť až do výšky 44 cm.  Výstuhy pre lepšiu stabili-

tu. Béžovo-biela.  Rozmery 50 x 56 x 32 cm. 

cena: 24,95 eur

oDSTRAňoVAč hRčIEK 
Zbavuje pleteninu hrčiek a uzlíkov – dôkladne, šetrne a rovno-

merne. štyri dĺžky strihu pre rôzne druhy vlny. Dva rýchlostné 

stupne. Pohyblivá strihacia hlava s extra veľkou strihacou plochou. 

Odnímateľný zásobník na hrčky. Z plastu a ušľachtilej ocele. Dĺžka 

17 cm.  Bielo-zelený. 

cena: 7,95 eur

oChRANNé KoŠíčKy NA PRANIE PoDPRSENIEK

S mäkkými vypchávkami – chránia podprsenky i práčku. Na pod-

prsenky s košíčkami do veľkosti D. Z obzvlášť jemnej sieťoviny. Zips 

s krytým jazdcom na ochranu ostatnej bielizne v práčke. Priemer 

každého košíčka 18 cm. Biele, 2 ks.

cena za súpravu: 7,95 eur
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ChyTRé A KRÁSNE ZÁRoVEň: 
TRENDy V KúPEľňoVoM 
NáBytku  
 
V súčasnej dobe sa v kúpeľniach čoraz častejšie 
presadzuje prírodný trend, či už ide o materiály, 
farby, alebo spracovanie. Touto vlnou sa nechal 
inšpirovať aj talentovaný dizajnér Ondřej Petr, 
ktorý pre spoločnosť SAPhO navrhol originálny 
vzdušný nábytok s názvom PRIM. Ten v sebe 
kombinuje teplo masívneho dreva s odľahče-
ným čistým dizajnom a veľkou mierou varia-
bility, pokiaľ ide o voľbu umývadla na dosku. 
Vďaka tomu sa každý kúsok stáva svojbytným 
originálom. 

Nábytok je ponúkaný vo viacerých rozmeroch 
a jeho cena začína na 579 eur.

 www.sapho.sk

ODStRIhNItE SA OD káBlOV

Žiadne naťahovanie šnúry a zložitá logistika 
presúvania sa po byte. Žiadne vyťahovanie 
vysávača zo skrine a komplikované montova-
nie doplnkov. Vysávanie môže byť aj zábavné 
a jednoduché, najmä keď sa doňho môžete 
pustiť hneď a vysávač máte vždy po ruke. 
Presne tieto požiadavky spĺňa nový batériový 
vysávač Electrolux Ergorapido. Je vždy po 
ruke, pretože jeho dizajn mu umožňuje stáť 
kdekoľvek, kde ho položíte. Nepotrebuje 
stojan, nemusíte ho o nič opierať. Stačí ho 
vziať do ruky, zapnúť ho jednoduchým ovlá-
daním a pustiť sa do práce. Navyše sa behom 
niekoľkých sekúnd z tyčového vysávača stane 
malý ručný. Vysávač totiž disponuje malým 
ručným modelom na drobné nečistoty.  

Výhodou nového modelu Electrolux Ergo-
rapido je vyšší výkon a dlhšia výdrž batérie – 
 v normálnom režime dokáže vysávať 35 
minút bez prestávky. Kým predošlé modely 
mali napätie 12 voltov, nový Electrolux 
Ergorapido sa chváli 18 voltami. Vysávanie 
zjednodušuje funkcia BRuShROllclEAN. 
Po zošliapnutí pedála na hubici sa rotačná 
kefa sama vyčistí od vlasov či iných vlákien.

Maximálne pohodlie vysávania zlepšuje 180- 
stupňový manévrovací systém, ktorý umož-
ňuje rýchlu zmenu smeru, a väčšie kolieska, ktoré si ľahko poradia aj s vysokým kobercom. 
Doplnky sú prakticky uchytené na tyči pomocou drážky, takže sú vždy po ruke, ale zároveň 
nezavadzajú pri práci. Nízka hlučnosť a ľahké čistenie pollitrového vrecka len dopĺňajú obraz 
jednoduchosti, ktorú si pri vysávaní naplno vychutnáte. 

Doporučená cena modelu je 199,90 eur (vrátane DPH a recyklačného poplatku)

www.electrolux.sk 

NA ZDRAVé ZAPEkANIE, VARENIE Aj DuSENIE

Keramický pekáč lineo cPh-32 v sebe spája výhody obľúbených zapekacích 
mís, pekáča aj hrnca na varenie, dusenie, zapekanie či prihrievanie jedla, 
kopírujúc trendy zdravej gastronómie. Je vyrobený z liateho hliníka, má 
dno potiahnuté dokonale hladkou, neporóznou keramickou vrstvou, čo 
prináša do kulinárčenia mnoho výhod. Výborne využíva tepelnú vodi- 
vosť, takže zapekanie je efektívnejšie a v porovnaní s klasickými pekáčmi 
na ňom ušetríte až 40 % energií. Do jedla sa z neho neuvoľňujú toxické 
látky, je odolné voči poškriabaniu a aj keď nepoužijete olej, jedlo sa nepripeká. Je vhodný pre všetky 
typy sporákov a rúr a má pokrievku z varného skla. Tak čo si v tejto univerzálnej keramickej nádobe pripravíte dnes? Francúzske zemiaky, zapeka-
nú zeleninu, pečenú krkovičku, lasagne či zapekané cestoviny?  

lineo cPh-32 bude váš za 29,90 eur a objednať si ho môžete v e-shope.

www.orava.eu
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VyFARBItE SA S kluDI Mx!

Vsaďte v kuchyni na batériu kludi Mx  
v kombinácii biela/chróm či kávová/chróm. 
Výsledkom bude šik žriedlo vody s prekva-
pujúco praktickými vlastnosťami. Ergono-
mická, nádherne lesklá a šokujúco odolná 
s charakteristickým, no decentným chró-
movým prvkom pôsobí absolútne moderne 
a hodí sa do každej kuchyne. Na povrch 
batérie Kludi sa pri výrobe nanáša kvalitný 
polyuretánový prášok, ktorý sa vyznačuje 
vysokou mierou odolnosti voči rozpúšťadlám 
a chemikáliám, čo práve v kuchyni veľmi oce-
níte. Okrem klasickej drezovej jedopákovej 
batérie máte na výber aj batériu s integro-
vanou sprchou na riad – prepínať medzi 
objemovým a sprchovým prúdom môžete aj 
pri tečúcej vode. Obe majú aj multiprípojku, 
vďaka ktorej k batérii jednoducho pripojíte 
aj práčku, umývačku riadu či iný spotrebič 
pitnej vody. 

www.kludi.sk

VÝkONNÝ „tRANSFORMER“ ORAVA kR-404

Multifunkčný kuchynský robot orava KR-404 je pri každodennom 
varení pracantom na nezaplatenie. Mixuje, strúha, melie, šľahá, krája na 
plátky, miesi, slúži na prípravu krémových pokrmov či naplní klobásy. Jeho 
vzhľad sa mení podľa toho, čo od neho práve potrebujete, stačí zaveliť: 
pridať mlynček na zomletie mäsa, nasadiť nádobu na mixovanie domácej 
majonézy, nastoknúť hnetací hák na prípravu cesta pre kysnutý koláč. 
Ako rozprávkový Transformer pre každodenné varenie. 

Na to, čo všetko dokáže, má kompaktné rozmery: vyhraďte mu na pracov-
nej doske vlastné miesto, bude tam stáť každý deň neochvejne a v plnej 
„zbroji“, pripravený splniť poctivo ďalšiu kulinársku úlohu. Má príkon 800 
W, objem nádoby na miesenie a šľahanie je 5 litrov, ľahko sa obsluhuje aj 
čistí. 

Orava kR-404 kúpite v e-shope za 159 eur. 

www.orava.eu 

DEtI A ZáhRADA 

Pobyt v prírode deťom jednoznačne prospieva. Môžu sa voľne pohybovať a prirodzene rozvíjať 
svoju motoriku. Aj ten najmenší záhradkár si zaslúži profesionálne náradie, ktoré bude s rados-
ťou používať. Pri voľbe detského záhradného náradia je dôležitá 
predovšetkým bezpečnosť. Inšpiratívny rad My First Fiskars 
je nielen bezpečný a kvalitný, ale tiež v hravých farbách, čo 
malí záhradníci isto ocenia. Rad My First Fiskars® je vý-
sledkom dvojročnej práce oddelenia Fiskars pre výskum  
a vývoj, založené priamo na kontakte s deťmi s jediným  
cieľom – zaistiť dokonalú spokojnosť koncových zákazní-
kov, teda našich ratolestí. Tvar, rozmery, použitý materiál, 
farby a najmä dizajn úchytov a rukovätí – všetky tieto 
vlastnosti boli upravené a zlepšené podľa spätnej väzby 
detí a mnohých pokusov priamo v teréne. 
K dispozícií je farebné náradie pre prácu 
na záhrade vo všetkých ročných 
obdobiach. 

Doprajte deťom nezabudnuteľné 
chvíle strávené v prírode s tým najkvalit-
nejším náradím.

www.fiskars.sk
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bývanie interiér

Používali ste doteraz na umývanie 
podláh handry z rozličných kúskov 
oblečenia a nebolo možné ich po-

riadne vyžmýkať? Zabudnite na to! Mokré 
mláky na zemi, boľavé kríže a chrbát, odre-
té kolená alebo zničená pokožka rúk sa sta-
nú pre vás minulosťou. Jednoduchý, rých-
ly a ideálny pomocník v podobe plochého 

mopu Easy Wring Ultramat 
Set vyčaruje za pár minút 
útulný domov. Efektívne od-
stráni špinu z podláh, pričom 
si ruky vôbec nenamočíte. 
Pomocou pedálu a žmýkača 
na vedre odstránite z mopu 
nadbytočnú vodu a pri žmý-
kaní sa nemusíte obávať ani 
vystreknutia vody na podla-
hu. Počtom a intenzitou na-
šliapnutí na pedál ovplyvníte 
úroveň vyžmýkania mopu. 
Podlahu vyčistíte ľahko a bez 
námahy. Navyše návlek na 
mop je možné prať v práčke 
na 60 ˚C alebo dokúpiť ako 

náhradu k mopu. Ak vám vyhovujú viac 
strapcovité mopy, siahnite po Easy Wring 
and Clean Sete. Perfektne vyžmýkaný mop 
zanecháva podlahu rýchlo suchú a čistú. 
Vďaka 100 % mikrovláknam na strapcoch 
budú podlahy vo výbornom stave a pripra-
vené na nálety všetkých obyvateľov domu. 
Strapcovitý mop nevynecháva ani rohy 
v miestnostiach, keďže jeho tvar pripomí-
na trojuholník. Easy Wring and Clean Set 
je vhodný na všetky typy podláh, a tak mô-
žete s jedným pomocníkom vyupratovať 
všetky miestnosti domova. Mop je vyro-
bený z recyklovaného materiálu a výmena 
náhradnej hlavice je skutočne jednoduchá. 
Trávte viac času s rodinou, ukrojte si viac 
chvíľ pre seba a zamerajte sa na profesio-
nálnych pomocníkov, ktorí vyriešia poria-
dok za vás. Viac na www.vileda.sk. 

Reko z materálov značky Vileda

Foto: Vileda

PROFESIONÁLNI 
     POMOcNícI
UDRŽAť SI PORIADOK MôŽE 
Byť TAK JEDNODUCHé. PO-
KIAľ SA VáM NáVyKy SPOJE-
Né S UPRATOVANíM DOSTANú 
POD KOŽU, UBUDNú VáM 
STAROSTI AJ STRES, KTORé 
MNOHOKRáT PRI UPRATOVA-
Ní PREŽíVATE. NáVšTEVy SA 
MôŽU KEDyKOľVEK ZASTAVIť 
A Vy ICH POZVETE ďALEJ DO 
ČISTéHO A VOňAVéHO PRí-
ByTKU. NAVyšE SA PO PRáCI 
VRáTITE DOMOV S úSMEVOM 
NA TVáRI A DOPRAJETE SI 
PáR CHVíľ PRE SEBA A SVOJU 
RODINU. S PORIADKOM VáM 
POMôŽU PROFESIONáLNI 
POMOCNíCI.  
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stavba interiér

Chybu robíme, ak pravidelne nevet-
ráme, ak dovolíme, aby pary pri 
varení či pri sušení bielizne ostávali  

v byte. Plesne sa môžu vyskytovať aj po 
výmene okien alebo pri nesprávne pre-
vedenom zateplení domu. Pamätajte, že 
relatívna vlhkosť vzduchu v miestnosti by 
nemala presiahnuť 60 %. Nezabúdajte pra-
videlne a najlepšie nárazovo vetrať, teda 
okná otvoriť dokorán na niekoľko minút. 
Vetranie len cez tzv. vetračky je nedosta-
točné a dochádza k veľkým energetickým 
stratám, najmä v zimnom období.
 
Často sa stáva, že pleseň vzniká na stenách 
za nábytkom, najčastejšie za obývacími 
stenami a vstavanými skriňami. Pokiaľ to 
je možné, zabezpečte prúdenie vzduchu, 
nábytok odsuňte od stien aspoň 30 cm  
a neprepĺňajte priestor zbytočnými vecami. 
Po praní, sušení bielizne, varení a kúpaní 
miestnosť dostatočne vyvetrajte.

Ako prevenciu pred vznikom plesní od-
porúčame steny natrieť vysokoúčinným 
protiplesňovým náterom s dlhotrvajúcim 
účinkom, najlepšie s obsahom nanočastíc 
striebra, napríklad nemeckú farbu Bioni 

Nature, ktorá trvácne chráni pred vzni-
kom plesní a nezaťažuje pritom zdravie 
ani životné prostredie. Neobsahuje totiž 
rozpúšťadlá ani fungicídy ako konvenčné 
farby. Obsahuje nanočastice striebra a ich 
účinnosť je prakticky neobmedzená. To 
znamená, že má protiplesňové vlastnosti 
počas celej doby životnosti produktu, čo 
je niekoľko rokov. Navyše dokáže prečis-
ťovať vzduch a je mimoriadne vhodná pre 
alergikov. Je preto veľmi vhodná do miest- 
ností, ako sú detské izby či spálne, ale aj  
do priestorov so zvýšenou vlhkosťou, ako 
sú kúpeľne alebo kuchyne. Viac informácií 
nájdete na www.protiplesniam.sk. 

Reko 

Foto: Nanotrade a archív redakcie

AKo SI UDRžAť 
ByT A DoM BEZ PLESNí?

ZA VšEOBECNú PRíČINU 
VZNIKU PLESNí V ByTE SA  
POVAŽUJE ZVÝšENá VLH- 
KOSť, TEPLO, AKO AJ MIER-
NE KySLé PROSTREDIE. TO 
TVORí IDEáLNE PODMIEN-
Ky NA RAST VLHKOSTI  
A VZNIK A ŽIVOT PLESNí. 





 
SúČASťOU 

KAŽDéHO ByTU A 
DOMU JE KúPEľňA. 
IDE VäČšINOU O NE- 

VEľKÝ PRIESTOR, PRETO 
JE POTREBNé, SKôR NEŽ 
ZAČNETE S VÝSTAVBOU 
ČI REKONšTRUKCIOU, 
ZAMySLIEť SA NAD 
JEJ DISPOZIČNÝM 

RIEšENíM. 

Množstvo noviniek preniká tiež 
do sveta kúpeľní, ktorým sa  
v súčasnosti kladie čoraz väčší 

význam. Tak ako iné miestnosti, aj kúpeľ-
ňa si zaslúži, aby sme jej venovali čo naj-
väčšiu pozornosť a nezabúdali na ňu, ako 
to bolo kedysi. Dnes sa nápadom medze 
nekladú, preto akýkoľvek na prvý pohľad 
neriešiteľný problém sa dá vyriešiť veľmi 
jednoducho. Ak si neviete rady, pomoc 
vám poskytnú študovaní dizajnéri, ktorí 
hravo vyriešia otázku dispozície a vašej 
kúpeľni vdýchnu novú energiu. Sprchova-
nie sa či kúpanie môže byť predsa zážitok 
pre dušu, nielen mechanické vykonávanie.

PRIEStOR A VyBAVENIE
Pokiaľ sa rozhodnete pre rekonštrukciu, 
treba si najprv jasne určiť, čo všetko chcete 
zmeniť. V prípade, že je vaším cieľom zväč-
šiť priestor kúpeľne, môžete porozmýšľať 
nad možnosťou ubrať zopár centimetrov  
z inej miestnosti. Táto miestnosť má totiž, 
najmä v bytových domoch, len pár metrov 
štvorcových, ktoré z praktického hľadis-
ka častokrát nezvládajú nápor všetkých 
členov rodiny v ranných hodinách. Preto 
je toto riešenie vhodné pre získanie viac 
úžitkového priestoru. Najefektívnejšie je 
rozšíriť plochu smerom do chodby alebo 
kuchyne, aby sme neskracovali priestor 
obytných izieb, v ktorých trávime najviac 
času.  

Najčastejšia požiadavka spojená s rekon-
štrukciou miesta na hygienu býva aj od-
členenie toalety a vytvorenie tak samo-
statného priestoru. Tu však nezabúdajte, 
že priestor musí byť vetraný prirodzeným 
alebo núteným vetraním a nemalo by sa 
do neho vstupovať z obytných miestností. 
Minimálna plocha toalety je 70 – 80 x 110 
cm a minimálna plocha kúpeľne 2,5 m2. 
Výška WC misy sa bežne používa okolo 
40 až 45 cm, pre telesne postihnutých sa 
odporúča 50 cm. Toaleta navrhovaná pre 
osobu na vozíku by mala mať minimálne 
rozmery 160 x 180 cm, pričom záchodo-
vá misa musí byť osadená z jednej strany 
najmenej 27 cm od steny, z druhej strany 
by nemala chýbať manipulačná plochá ši-
roká najmenej 60 centimetrov. Komplet-
né riešenie toalety obsahuje už aj bidet  
a umývadlo, v prípade malého priesto-
ru je možné použiť len bidetovú spršku. 
Možností a riešení je veľa, treba sa len 
poobzerať. S novodobým inovatívnym rie-
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šením prišiel aj dizajnér Jang Woot-Seok 
z Južnej Kórei, ktorý navrhol zaujímavý 
systém zabudovaného umývadielka nad 
záchodom s myšlienkou použiť znehodno-
tenú vodu z umývadla na spláchnutie. Ak 
je to možné, dvere na toalete a aj kúpeľni 
by sa mali otvárať smerom von, prípadne  
z úsporného hľadiska je možné použiť 
zasúvacie dvere so zabudovanými sta-
vebnými púzdrami v priečkach. Samo-
statná toaleta je vhodná najmä pre viac-
členné rodiny, aby sa predišlo zbytočným  
problémom. 

PláNOVANIE 
Rekonštrucia kúpeľne si niekedy vyža-
duje aj stavebné povolenie a veľa času na 
naplánovanie. Niekedy však nie je možné 
zmeniť pôdorys kúpeľne, vtedy poriadne 
zvážte každý krok, skôr než sa vrhnete 
do úprav. Je veľmi dôležité premyslieť si 
presné rozloženie, kde do tohto väčšinou 
malého priestoru osadiť vaňu, prípadne 
sprchový kút, umývadlo, kam umiestniť 
skrinky, či si vo vašej kúpeľni nájde miesto 
aj práčka, sušička a ďalšie zariadenie.  

Súčasťou každej kúpeľne je umývadlo, kto-
ré by malo mať funkčný priestor približne 
60 x 100 cm, čo znamená, že pred umý-
vadlom by ste mali mať voľnú plochu so 
šírkou minimálne 60 cm. Dnes máme na 
trhu nespočetné množstvo rôznych tvarov 
umývadiel, dôležité však je, aby spĺňalo 
aj svoj účel. Štandardná výška umývad-
la pre človeka s priemernou výškou je 80 

až 90 cm a výška vodovodnej batérie nad 
umývadlom by mala byť vo výške cca 105 
cm. Bežná šírka umývadla je 55 – 65 cm,  
avšak jeho typ aj rozmery závisia od veľ-
kosti miestnosti. Tí šťastnejší s veľkou 
kúpeľňou môžu experimentovať s umý-
vadlami až do šírky 160 cm alebo použiť 
dvojumývadlo, ktoré uvíta predovšetkým 
mnohočlenná domácnosť. Do menších 
kúpeľní, kde je niekedy problém vsunúť 
všetko vybavenie, môže byť zase vhodným 
riešením rohové umývadlo alebo umýva-
dielko najmenších rozmerov so šírkou len 
30 – 40 cm, poprípade umývadlo prispô-
sobené na mieru. Okrem toho sa musíte 
rozhodnúť, či si zvolíte umývadlo vsadené 
do skrinky, závesné alebo stojace na nohe 
a tiež, či chcete mať umývadlo hranaté, 
oválne alebo iných netypických tvarov či 
umývadlovú misu položenú na pulte ale-
bo skrinke. Nech sa rozhodnete pre aký-
koľvek tvar, medzi trendy už nepatria len 
keramické, ale do popredia sa dostávajú 
aj drevené, betónové, plastové, kamenné 
či sklené umývadlá, od vidieckého, etnic-
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02

04

03

05

01 Umývadlová misa na doske dodá 

kúpeľni osobitý charakter. Navyše vďaka 

svojmu dizajnu skvele zapadne do každého 

interiéru.

02 Dispozičné riešenie kúpeľne s použitím 

dvojumývadla a vane so zástenou chrá-

niacou okolitý priestor pri sprchovaní je 

najvhodnejším riešením pre bytové kúpeľne 

viacčlenných rodín.

03 Rohové umývadlo šetrí priestor, preto je 

využívané predovšetkým do malých miest-

ností, ako je napríklad toaleta.

04 Kto rád z času na čas obľubuje uvoľňu- 

júci kúpeľ,  určite ocení rohovú vaňu, ktorá 

mu svojimi veľkorysými rozmermi prinesie 

vytúžený relax. 

05 Aj z tých najtesnejších priestorov sa dá 

vykúzliť jedinečná kúpeľňa. Moderný spr-

chový kút v tomto prevedení dodal kúpeľni 

istú vzdušnosť, preto sa v nej dá voľnejšie 

pohybovať.



kého až po minimalistický štýl. Časy, kedy 
umývadlo plnilo výhradne len praktický 
zámer, sú preč. Dnes je súčasťou dizajnu 
a prihliada sa aj na jeho estetickú funkciu. 
Nebojte sa preto použiť nezvyčajné tva-
ry a materiály, ktoré môžu vašu kúpeľňu 
oživiť a dodať jej punc výnimočnosti. Tre-
ba však dopredu myslieť na jeho údržbu, 
aby svojím tvarom a úpravou zabraňovalo 
usadzovaniu nečistôt a vodného kame-
ňa. To platí aj pri výbere vane, ktorá patrí  
k dôležitej súčasti kúpeľne. Mnoho ľudí 
je jej zástancom, predovšetkým z dôvo-
du, že okrem samotnej očisty ponúka tiež 
relaxačnú funkciu. Ak aj vy patríte k tým, 
ktorí sa občasného kúpania nechcú vzdať, 
je potrebné, aby ste mysleli na priestorové 
možnosti vašej kúpeľne. Vaňa totiž zaberá 
najväčšie miesto, čo môže v malých kúpeľ-
niach spôsobovať tesné podmienky. Vtedy 
je lepším riešením sprchový kút, prípadne 
možnosť prepojenia kúpeľne s toaletou, čo 
kúpeľňu opticky zväčší a bude tak pôsobiť 
oveľa vzdušnejšie. Pokiaľ to však nie je nut-
né, tomuto riešeniu sa vyhýbajte. Nielen  
z hygienického hľadiska, kedy sa baktérie  
z priestoru toalety môžu ovzduším pre-
niesť na vaše osobné veci ako napríklad 
zubné kefky, ale aj z hľadiska využívania 
kúpeľne viacčlennou rodinou. Ak totiž 
jeden člen obsadí kúpeľňu kvôli použitiu 
WC alebo sprchovaniu, druhý musí čakať. 
Keď nemáte na výber a možnosti vám inak 
nedovoľujú, oddeľte toaletu aspoň čiastoč-
ným múrikom.

DIZAjN A MožNoSTI
V prípade, že ste si použitím vane stoper-
centne istí, pouvažujte o tom, aký typ je 
pre vás ten najvhodnejší. V prvom rade 
by ste ju mali prispôsobiť priestoru vašej 
kúpeľne, až potom dizajnovým vychytáv-
kam. Všetko však ide skĺbiť. Na dnešnom 
trhu nie je problém nájsť vaňu, ktorá bude 
vyhovovať obidvom požiadavkám. My 
vám prinášame zopár nápadov.

Do menších priestorov kúpeľne sa roz-
hodne nesnažte nasilu vtlačiť tie najväčšie 
modely. Všetko si dôkladne premyslite a aj 
keď sa už vidíte oddychovať v tej a tej vani, 
rozhodnutie ešte zvážte. Aj menšia vaňa 
vám môže priniesť vytúžený relax a navy-
še sa v kúpeľni budete môcť voľne pohy-
bovať. Momentálne sa môžeme stretnúť 
s rôznymi typmi vaní, napríklad hranaté, 
oválne, rohové alebo také, ktoré sú svo-
jím tvarom prispôsobené nielen trendom, 
ale aj ľuďom a ich výške či hmotnosti. Na 
výber máte rôzne veľkosti, niektorým po-
stačia menšie vane s dĺžkou len 120 cm, 
vyšším ľuďom možno nebudú stačiť ani 
tie bežné s rozmermi od 160 po 180 cm 
a so šírkou 70 – 85 cm. Rohové vane sú 
určené predovšetkým pre väčšie priesto-
ry, ich rozmery nájdete už od 120 x 120 
cm, no štandardná veľkosť takejto vane je 
140 x 140 cm. Pre náročnejších sú na trhu 
vírivé vane, pri ktorých treba dopredu po-
čítať s finančným navýšením a so zložitej-
šou údržbou. Tu je však dobré sa na chvíľu 

06 07

08

06 Umývadlo môže byť solitérny prvok, 

ktorý vytvorí originálnu atmosféru v 

celej kúpeľni a zároveň splní svoju hlavnú 

funkciu.

07 Súčasťou kompletného riešenia toalety 

je dnes použitie záchoda spolu s bidetom 

či bidetovou sprškou, ktoré by mali tvarovo 

a štýlom spolu navzájom korešpondovať.

08 Samostatne stojaca vaňa patrí k tren-

dom dnešnej doby. Je však vhodná najmä 

do väčších priestorov, kde vynikne jej 

výnimočnosť.

09 Umývadlo s odkladacím priestorom 

slúži na uloženie potrebnej hygienickej 

výbavy. Takto už nie je potrebná inštalácia 

odkladacích poličiek.
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zastaviť, či je pri terajšej záplave rôznych 
wellness centier takáto vaňa pre vás nevy-
hnutná. Zaujímavým riešením sú aj asy-
metrické vane, ktoré vám svojím skosením 
alebo diagonálne riešeným vnútorným 
priestorom vedia priniesť viac pohodlia 
ako klasické vane. Ušetriť miesto môžete 
aj aplikovaním vane a umývadla s odklada-
cou plochou, umiestnenou v nevyužitom 
priestore priamo nad vaňou. Ďalším ori-
ginálnym riešením je použitie samostatne 
stojacej vane v priestore kúpeľne. V takom-
to prípade neplní vaňa len praktickú funk-
ciu, ale ide o dominantu celej miestnosti. 
Dobre zvolená vaňa môže vašu kúpeľňu 
pekne oživiť a ušetriť vás aj od zbytočných 
budúcich komplikácií. Priestor pred vaňou 
sa odporúča nechať minimálne 65 centi-
metrov, pre lepšiu voľnosť by mal mať ten-
to priestor aspoň 100 cm. Vaňu je možné 
nainštalovať až po kompletnej stavebnej 
rekonštrucii. Týmito prácami rozumieme 
hotové obklady stien a položenú dlažbu 
v rovine. Na výber máte viaceré možnos-
ti jej inštalácie – vaňu je napríklad možné 
zapustiť do podlahy alebo jej obvod zakryť 
klasickou obmurovkou, krycím panelom či 
sadrokartónovou konštrukciou.
 
V súčasnosti často využívanou alternatí-
vou je vaňa s vaňovými zástenami, ktorá 
plní funkciu vane a sprchového kútu zá-
roveň. Vaňová zástena na klasickú vaňu 
má šírku okolo 70 – 80 cm a poslúži ako 
ochrana proti špliechaniu vody pri sprcho-

vaní. Väčšinu zásten je dokonca možné 
sklopiť k stene, takže vám nebude vôbec 
prekážať ani v prípade, ak zástenu nepo-
užívate. Toto riešenie je ideálne najmä pre 
rodiny s deťmi.

VhODNé RIEšENIE
Najviac miesta v kúpeľni však ušetrí spr-
chový kút. Je to najvhodnejšie riešenie pre 
malé priestory, v ktorých chcete zanechať 
viacej miesta na pohyb alebo ak sa do va-
šej kúpeľne nezmestí všetko požadované 
zariadenie, napríklad práčka. Vtedy je po-
užitie sprchového kútu tá správna voľba, 
ktorá vám prinesie priestor navyše. Práčku 
môžete umiestniť aj do kuchyne, no kvô-
li hluku a estetickosti sa odporúča radšej 
kúpeľňa. Tak ako aj pri umývadlách a va-
niach, aj pri sprchových kútoch máte na 
výber niekoľko možností. Najpoužívanejší 
typ sprchového kúta je štvrťkruhový vďa-
ka svojmu šikovnému tvaru, ktorý neza-
berá príliš veľa miesta a bez problémov sa 
zmestí do akejkoľvek kúpeľne. K trendom 
medzi sprchovými kútmi patria štvorcové 
či obdĺžnikové s minimálnymi rozmermi 
od 70 x 70 cm, štandardná veľkosť spr-
chových kútov je 90 x 90 cm, no veľkosť 
aj  tvar si dnes môžete prispôsobiť podľa 
vlastných predstáv. Vo vašom sprchovom 
kúte môžete použiť klasickú sprchovú va-
ničku s protišmykovou úpravou alebo va-
ničku úplne nahradiť vyspádovanou dlaž-
bou, ktorá je bez špár spojená so zbytkom 
miesnosti a pôsobí oveľa vkusnejšie. Ak sa 

predsa len rozhodnete pre vaničku, máte 
na výber nízku sprchovú vaničku s výškou 
len okolo 5 cm, vysokú, voľne stojacu, spr-
chovú vaničku s výškou do 30 cm, podmu-
rovaciu sprchovú vaničku, ktorú je potreb-
né podmurovať, alebo vaničku s hĺbkou 
až 40 cm ako pri normálnych vaniach, do 
ktorej je možné napustiť vodu a napríklad 
okúpať dieťa. Z materiálov sa môžete roz-
hodnúť pre keramické, akrylátové alebo 
pre exkluzívne vaničky z liateho mramoru, 
ktroré patria k obľúbeným dizajnovým vy-
chytávkam.

ZáVER
Každý sme iný, preto je prirodzené, že kaž-
dý jeden z nás má svoj vlastný štýl, ktorý 
mu je najbližší a tým pádom sa v ňom cíti 
príjemne. Dnes máme záplavu mnohých 
štýlov, vybrať si ten správny pre nás by 
preto malo byť hračkou. Ich kombinácia 
sa už nepovažuje za žiadnu novinku, je to 
veľmi efektívny spôsob, ako urobiť kúpeľ-
ňu jedinečnou s neopakovateľným prvým 
dojmom. Nemali by ste však zabúdať na 
to, že v jednoduchosti je krása a aj kombi-
novanie má svoje hranice.

Ak už máte vypracovaný projekt, kam pres-
ne čo najefektívnejšie umiestniť, musíte 
myslieť aj na fakt, že kvalitná rekonštru-
cia trvá niekoľko dní a vyradenie kúpeľne 
z prevádzky môže na chvíľu ovplyvniť váš 
život. Pokiaľ ste sa už pre ňu rozhodli, je 
lepsie venovať jej viac času a hlavne si uve-
domiť, že takáto rekonštrukcia sa rieši na 
niekoľko etáp. Vybrať si tých správnych 
ľudí na prácu s ňou spojenú by malo byť 
preto samozrejmé. Pomoc odborníkov  
v tejto sfére je veľmi dôležitý krok k tomu, 
aby každá  jedna maličkosť bola vykonaná 
poriadne, precízne a bez prípadných kom-
plikácií.

Lucia Kraushuberová

Foto: archív firiem a redakcie
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S PRíCHODOM LETNÝCH 
HORúČAV PADNE 
AKéKOľVEK OSVIEŽENIE 
VHOD. DôKLADNá OČISTA 
RúK ČI OPLáCHNUTIE 
TVáRE ľADOVO SVIEŽOU 
VODOU NAD UMÝVADLOM 
ALEBO RÝCHLy „REFRESH“ 
VLAŽNOU SPRCHOU ČI 
MINúTy POD „VODOPáDOM“, 
VyTEKAJúCIM Z HLAVOVEJ 
SPRCHy – TO VšETKO 
OCENíME V ČASE LETNEJ 
PáľAVy. 

          Sloboda a flexibilita 

    V KúPEľNI

46

A práve vtedy sa k slovu dostávajú 
kúpeľňové batérie, ktoré v súčas-
nosti vyrábajú experti na armatúry 

nielen s citom pre krásu a dizajn v každom 
detaile, ale aj s uplatnením praktických 
technických riešení, poskytujúcich pri kaž-
dodennej očiste viac voľnosti.

VäčŠí PRIESToR NAD 
uMÝVADlOM
Najnovším trendom v kúpeľni sú jednopá-
kové batérie s bočným ovládaním. Sú pô-
sobivé a navyše veľmi praktické. Výrobca 
Kludi v duchu tohto trendu už koncipo-
val aj svoje kúpeľňové batérie Kludi Bozz  
a Bingo Star, teraz v ňom pokračuje a svoj 
sortiment kúpeľňových batérií dopĺňa 
o ďalšie jednopákové batérie s bočným 
ovládaním Kludi Objekta a Kludi Zenta. 
Otočný výtok je vďaka umiestneniu páky 
naboku oveľa vyšší a zároveň zaručuje 
viac flexibility a priestoru na pohyb. Jed-
nopákové umývadlové batérie s vysokým 
výtokom najlepšie zažiaria v kombinácii  
s veľkými umývadlami, efekt vzdušného 
a veľkorysého priestoru je zaručený. Baté-
rie však okrem vizuálnej stránky zaujmú 
aj praktickým využitím, veď koľkí ľudia 
si radi umývajú vlasy nad umývadlom. 
Hračkou sa stane aj napúšťanie vody do 
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jú namontovať určité zostavy ako naprí-
klad duálny sprchový systém s hlavovou 
a ručnou sprchou. Príliš dlhá sprchová tyč 
často narazí na priestorové obmedzenie. 
Výrobca Kludi preto pokročil v optimalizá-
cii nastavení svojich duálnych sprchových 
zostáv a zväčšil tak mieru využiteľného 
priestoru. Zostavy nemeckého výrobcu sa 
dajú horizontálne a vertikálne presne pri-
spôsobiť individuálnym montážnym limi-
tom a potrebám.   
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vyšších nádob. Jednodielne teleso batérie 
je veľmi stabilné a spolu s mechanizmom 
ovládania umiestneným naboku vytvára 
jednoliaty a mimoriadne kvalitný celok. 
Vybrať si môžete medzi dvomi formami 
výtoku – puristicky pôsobiacim výtokom  
v tvare písmena L (Kludi Zenta) a klasic-
kým variantom s oblúkovitým výtokom 
(Kludi Objekta, Kludi Bingo Star). 

SPRchOVANIE NA MIERu
Ponuka sprchových zostáv, hlavových  
a ručných spŕch je veľká, takže každý si 
môže zostaviť svoju sprchu podľa vlast-
ných individuálnych potrieb. Problém 
vzniká vtedy, ak priestorová dispozícia, 
resp. montážne obmedzenia neumožňu-

Vďaka vôli výškového nastavenia až do 30 
cm sa vytvárajú nové možnosti montáže 
vodovodnej sprchovej tyče, takže ani pri 
veľmi nízkom strope sa nemusíte vzdať 
maximálneho komfortu pri sprchovaní. 
Pre dosiahnutie väčšej flexibility vyvinul 
výrobca Kludi ešte aj plynulo nastaviteľné 
rameno hlavovej sprchy. Do strán otočné 
rameno sprchy sa vďaka tomu optimálne 
prispôsobí montážnym obmedzeniam  
a individuálnym potrebám používateľa. 

Duálny sprchové zostavy Kludi sa pre-
dávajú v rôznych dizajnových verziách,  
s termostatom aj bez termostatu, pre-
to ulahodia každému vkusu. Zostavy sú 
okrem toho vybavené aj sprchovými ha-
dicami Kludi Suparaflex, ktoré perfektne 
ladia s chrómovými dizajnovými prvkami 
duálnych sprchových zostáv, umožňujú 
lepšie stekanie vody, vďaka svojmu hlad-
kému povrchu sa ľahko čistia a nekrútia 
sa. Viac informácií na www.kludi.sk.

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi

Foto: Kludi

najnovším trendom  
v kúpeľni sú jednopákové 

batérie s bočným ovládaním. 
sú pôsobivé a navyše veľmi 
praktické.



V kúpeľni trávime minimálne pol 
hodinu denne, teda značnú časť 
svojho života. Preto by mala mať 

príjemnú atmosféru, mala by byť poho-
dlná, účelná a ľahko udržiavateľná. Naj-
lepšie je celý proces zveriť profesionálo-
vi, ktorý vám okrem výberu materiálov 
a umiestnenia pripraví aj 3D vizualizáciu 
vašej budúcej intímnej sféry. Pokiaľ ste sa 
ale rozhodli robiť to sami, tak najprv plá-
nujte na papieri, vychádzajúc z pôdorysu 
a daností miestnosti. Môžete rozmýšľať  
o otvorenom priestore, čo vzbudí pocit 
väčšej voľnosti, ale taktiež  môžete pre-
niesť do kúpeľne aj nádych pohodlia spál-
ne. Ak chcete, aby priestor kúpeľne pôsobil 
priestrannejšie, tak zvoľte nenásilné farby 
a zariadenie, ktoré čo najmenej obmedzu-
jú priestor. 

REKONšTRUKCIA KúPEľNE A JEJ VyBAVENIE SI VyŽADUJE 
NEMALé FINANČNé PROSTRIEDKy, PRETO JE PRI JEJ PLáNOVANí 
DôLEŽITé, ABy STE DOPREDU VEDELI, AKé PRíPADNé ťAŽKOSTI 
NA VáS ČíHAJú. VAňU, UMÝVADLO, ZáCHOD A SPRCHU 
NEMôŽETE VOľNE POSúVAť V MIESTNOSTI AKO POHOVKU 
ALEBO SKRIňU, KEď ČASOM ZISTíTE, ŽE STE ZVOLILI PRE 
NICH NEVHODNé UMIESTNENIE. 
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Kúpeľňa 
S ROZUMOM

bývanie kúpeľňa



49

StAROStlIVÝ VÝBER

Dominantou je vždy priestor pre umý-
vadlo, vaňu či sprchový kút. Ak nie ste 
zarytým zástancom vane, ktorá je iba 
občasným miestom dlhšieho relaxu, tak 
pokojne zvoľte za dominantu priestoru 
sprchový kút. Dbajte o jeho starostlivý vý-
ber, hlavne čo sa týka rozmeru, materiálu, 
udržiavateľnosti a účelnosti. Zabudnite na 
plastové riešenia a zvoľte radšej elegantný  

a trvácny sklený variant, ktorý vám optic-
ky zväčší priestor. Do sprchy dnes jedno-
ducho patrí výhradne termostatická baté-
ria, pokiaľ možno, tak s väčšou hlavovou 
sprchou. Rozmery sprchy musia byť také, 
aby ste nemali pocit stiesnenosti a aby 
ste si užili voľnosť pohybu a relaxu pod 
prúdom vody. Žiadny rozmer sprchy by 
nemal byť menší ako 90 cm a v smere spr-
chovej hlavice je vhodné, aby bol priestor 
minimálne 100 cm alebo radšej 110 cm. 
Taktiež môžete mať dilemu, či kúpiť kon-
fekciu, alebo nechať si zabudovať sprchový 
kút šitý na vás a pre vašu kúpeľňu. Roz-
hodne väčšiu voľnosť vám dáva „na mieru“ 
postavený kút, či už s dverami, alebo bez 
pohyblivých častí – s dnes tak moderným 
„walk-in“ trendom. Ani v druhom prípade 
sa však nemusíte báť o vyšpliechanú vodu, 
lebo vstupnú zónu aj v menšej kúpeľni je 
možné vytvoriť tak, aby na plocho vyspá-
dovaná podlaha spoľahlivo odviedla vodu 
k podlahovému žľabu, ktorý dnes už môže 
byť pokojne hoci aj pri stene. Pre vstavaný 
sprchový kút sa prikláňa aj argument, že 
takto je možné najpružnejšie využiť do-
stupný priestor. Môžete použiť aj peknú 
sprchovú vaničku, ale ak zvolíte variant  

s vyspádovanou dlažbou, tak máte voľnej-
šie ruky pri plánovaní. Divili by ste sa, že 
niekedy pár chýbajúcich centimetrov vie 
veľmi zavážiť. 

SPRChoVÝ KúT „NA Kľúč“ 

Dnes už montované sprchové kúty vôbec 
nie sú drahé a často sú, vrátane montáže, 
oveľa výhodnejšie ako značková konfekcia 
v tej istej kategórii. Kým pri riešeniach „na 
mieru“ je zárukou vašej spokojnosti firma, 
ktorá vám odovzdá dielo v stave „na klúč“, 
tak pri konfekcii pekne zabalenej a doda-
nej v krabici môžete natrafiť na neriešiteľ-
ný problém pri samotnom procese zabu-
dovania a potom je už neskoro. Človek má 
v živote zopár vecí, ktoré robí najradšej iba 
raz a nechce ich meniť každý druhý rok. Do 
tejto kategórie patrí rozhodne aj kúpeľňa. 
Preto to dôkladne zvážte a zvoľte riešenia, 
s ktorými budete spokojní aj o desať rokov.
Viac informácií na www. fontessa.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Tonex Plus

Foto: archív redakcie



PRAKTICKÁ A MULTIFUNKčNÁ! 

Kvalitné náradie robí majstra majstrom. Oscilačná multifunkčná brúska DeWAlt 315kt 
je určená na rezanie drevených materiálov, umelej hmoty, sadrokartónu, ako aj mäkkých 
kovov. Jednoducho a prakticky zvládnete s ňou rašpľovanie a brúsenie. Spúšťací spínač 
s plynulou reguláciou otáčok do 22 000 kmitov/min. zaručuje dokonalú ovládateľnosť. 

Príslušenstvo vymeníte skutočne jednoducho. Nepotrebujete 
k tomu žiadne iné náradie. Oceníte aj výbornú ergonómiu, 

adaptér pre pripojenie na odsávanie, hĺbkový doraz/- 
vodítko pre priame rezy a pracovné svetlo.  Nová prak-
tická a multifunkčná brúska je k tomu uložená v prak-
tickom kufríku so širokou radou príslušenstva.  
DeWAlt 315kt tak budete mať stále po ruke. 

www.dewalt.sk
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infomix aktuality

INFOMIX
DVOjVRStVOVá DOSkA 
FRONtROck MAx E

Zatepľujte inak! Vďaka tuhej doske z kamen-
nej vlny FRONtROck MAx E s integrovanou 
dvojvrstvovou charakteristikou, spájanou or-
ganickou živicou a v celom objeme hydrofobi-
zovanou to ide hravo. Horná, veľmi tuhá vrstva 
s hrúbkou do 20 mm zabezpečuje vysokú 
odolnosť proti mechanickému namáhaniu. 
FRONtROck MAx E je určená na stavebné, 
tepelné, protipožiarne a akustické izolácie vo 
vonkajších  kontaktných zatepľovacích systé-
moch, mechanicky kotvených s doplnkovým 
lepením. Fasádnu dosku možno kotviť povr-
chovou alebo zápustnou montážou pomocou 
príchytky, určenej pre zvolený systém ETICS, 
podklad a spôsob montáže. 

Z vlastností izolácie z kamennej vlny 
oceníte nehorľavosť, zvukovú pohltivosť          
a odolnosť voči mechanickému namáha-
niu. Patentovaná dvoj- vrstvová izolácia 
FRONtROck MAx E je ideálna pre níz-
koenergetické a pasívne domy.

www.rockwoool.sk

NOVá MAltA ušEtRí tEPlO Aj NáklADy

Pri stavbe nízkoenergetického či pasívneho domu je nutné venovať veľkú pozornosť výberu ma-
teriálu, ktorý na stavbu použijeme. Základom je, samozrejme, kvalitné tepelnoizolačné murivo 
z brúsených tehál, kvalitná výplň okenných a dverových otvorov a dostatočná izolácia podláh aj 
strechy – pozornosť je však potrebné venovať aj ďalším používaným materiálom. Jedným z nich 
je aj malta, ktorá sa na tepelnoizolačných vlastnostiach stavby podieľa v nemalej miere. Nová 
zakladacia vysokopevnostná a vysoko tepelnoizolačná malta hEluZ trend má až 8-krát lepšie 
tepelnoizolačné vlastnosti ako klasické cementové malty a dokáže ušetriť teplo. Vykazuje teda 
nízku tepelnú vodivosť, ktorá býva pri bežných maltách problémom, a zároveň disponuje vyso-
kou pevnosťou, porovnateľnou s cementovými maltami. Zhruba 2-krát nižšia tepelná vodivosť 
ako pri keramickom črepe tepelnoizolačných tehál taktiež zabraňuje vzniku tepelných mostov 
v mieste vyplnených škár v obvodovom murive. Vďaka veľkej výdatnosti (cca 2,5-krát väčšej, 
ako je pri klasických cementových zmesiach bežné) je navyše na zhotovenie rovnakého 
objemu malty potrebný výrazne nižší počet vriec, čo tiež šetrí náklady. 

Nová malta hEluZ trend je vhodná pre ucelený systém obvodového muriva 
z tehál hEluZ Family a hEluZ Family 2in1 a dokonale doplňuje murovací systém 
hEluZ, vhodný na výstavbu energeticky úsporných domov. Túto zakladaciu maltu  
s vylepšenými vlastnosťami dodáva hEluZ zadarmo pre založenie prvého radu muriva 
všetkých podlaží ako bonus k objednávkam brúsených tehál, určených na stavbu domov.  

www.heluz.sk
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ExkluZíVNE DOVOlENkOVé APARtMáNy

Spoločnosť FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group prináša nové zmluvné podmienky 
pre apartmány Senia v chorvátskom rezorte Punta Skala. Predchádzajúce 200-ročné právo na 
prenájom sa teraz zmenilo na právo odkúpenia. Medzi kľúčové vlastnosti dôležité pre kupujúcich 
zo zahraničia patrí architektúra rezortu a jeho úprava, poloha na pobreží, služby Premium Living 
a koncept udržateľnosti.
Projekt Senia obsahuje 187 luxusných apartmánov, ktoré sa nachádzajú v rezorte Falkensteiner 
na polostrove Punta Skala. Koncept Premium living by Falkensteiner® je pre kupujúcich 
kľúčovým prvkom. Majitelia apartmánov môžu vďaka nemu využívať infraštruktúru celého rezortu 
Punta Skala, vrátane kompletnej vybavenosti vo verejných priestoroch päťhviezdičkového ho-
tela Falkensteiner Hotel & Spa Iadera a štvorhviezdičkového hotela Falkensteiner Family Hotel 
Diadora. Približne 30 % apartmánov je už predaných. Medzi ďalšie kľúčové vlastnosti patrí archi-
tektúra a dizajn ekologických apartmánov, koncepcia trvalej udržateľnosti v rámci celého rezortu 
Punta Skala, vrátane vlastnej čistiarne odpadových vôd s úplným biologickým čistením spolu 
s jedinečnou polohou na pobreží polostrova jadranskej Dalmácie.

www.punta-skala.com

PESTUjTE oRGANICKy čISTÝ TRÁVNIK PoMoCoU UNIKÁTNEho 
VyTRhÁVAčA BURINy FISKARS 

Najekologickejší spôsob likvidácie buriny je jednoznačne vytrhávanie. Z večného kľačania 
v trávniku alebo ohýbania nás ale bolia kolená a chrbát. Ako z toho von? Skúste vytrhávač 
buriny Fiskars. 

Vytrhávače buriny Fiskars urobia z námahy nenáročnú, rýchlu a navyše zábavnú akciu, ku 
ktorej sa radi pripoja aj ostatní členovia rodiny. Stačí zošliapnuť pedál a burinu vytiahnuť aj 
s koreňmi. A záhradník je pritom stále vzpriamený. Dômyselný vynález zanechá vaše ruky i ko-
lená čisté a chrbát nebolieva od večného ohýbania sa a navyše sa buriny zbavíte ekologicky, 
šetrnou cestou. Teleskopická rukoväť sa prispôsobí všetkým členom rodiny, 
od najmenšieho dieťaťa až po babku s dedkom. 

Nájdete vo svojich internetových obchodoch či sieťach 
Baumax, Hornbach a Metro  v cene 45,90 eur.

www.fiskars.sk

SLNEčNé KoLEKToRy A TEPELNé čERPADLÁ Zo SR ZAUjALI 
oDBoRNú VEREjNoSť V NEMECKU

Spoločnosť THERMO|SOLAR sa úspešne prezentovala na jednej z najväčších nemeckých výstav  
v oblasti vykurovania a obnoviteľných zdrojov - IFH INTHERM Norimberg 2014 v dňoch 8. – 
11. 4. 2014. Zvlášť zabodovala kombinácia tepelných čerpadiel a slnečných kolektorov  
DuO Systém, ktorá je na nemeckom trhu dotovaná. Informoval o tom technický riaditeľ 
firmy Alfréd Gottas. 

,,Okrem DuO Systému zaujal aj komplet systém pre rodinné domy s malým zemným kole-
ktorom. Veľký záujem vzbudila novinka – kompletný sortiment tepelných čerpadiel pre domy, 
administratívne budovy a priemysel s výkonom od 5 do 90 kW. Tie sú v prevedení vzduch – voda, 
voda – voda, zem – voda a aj špeciálne riešenia pre priemyselné priestory (až do 140 kW), ktoré sú 
vyrábané v spolupráci so slovenským výrobcom. Na rozdiel od výstav v SR, táto oblasť v Nemecku 
nie je postihnutá krízou a na výstave sa zúčastnili tisíce návštevníkov, predovšetkým inštalatérov  
a odborníkov z branže z Nemecka, Rakúska, švajčiarska a iných krajín Európy,“ povedal A. Gottas.
Vykurovací systém Duo–Plus je predvlaňajšou svetovou novinkou, je vhodný hlavne pre vyku-
rovanie energeticky úsporných domov. Ide o mimoriadne úspešné spojenie práce plochých 
vákuových kolektorov typu TS 400 s malým tepelným čerpadlom, ktoré v optimálnych podmien-
kach dokáže celoročne zabezpečiť dom teplom. V minulom roku sa začal DuO Systém predávať 
aj na Slovensku a v ČR.

 www.thermosolar.sk 
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stavba výstavba

Prvá vec, ktorú potrebujete mať skôr, 
než začnete s vybavovaním stavby 
domu, je stavebný pozemok. Pokiaľ 

už pozemok vlastníte, overte si, či sa na 
ňom dá stavať a či je napojený na inži-
nierske siete. Ak vaša parcela nie je vede-
ná ako stavebný pozemok, musíte rátať  
s vybavovačkami a nákladmi navyše. Môže 
sa ukázať, že daný pozemok má také ob-
medzenia, kvôli ktorým sa na ňom nebu-
de dať stavať vôbec. To majte na pamäti aj 
v prípade, že sa pozemok ešte len chystáte 
kúpiť. Od charakteru pozemku tiež závisí, 
či sa bude dať použiť na stavbu katalógo-
vého domu, alebo si vyžiada individuálny 
projekt. 

úZEMNé ROZhODNutIE 
Aby ste mohli začať stavbu domu, potrebu-
jete získať územné rozhodnutie a stavebné 
povolenie. K žiadosti o vydanie územného 
rozhodnutia budete potrebovať projekt, 
ktorý musí obsahovať: údaje o urbanis-
tickom začlenení stavby do územia, jej 
architektonické riešenie; informácie o sta-
vebnotechnickom a konštrukčnom riešení 
stavby; informácie o spôsobe zásobovania 
energiami a vodou, odvod odpadových 
vôd; dopravné napojenie a parkovanie; 
údaje o vplyve stavby na životné prostre-
die; informácie o úprave nezastavaných 
plôch pozemku a iné. S takto vypracova-
ným projektom môžete príslušné orgány 
štátnej správy požiadať o územné rozhod-
nutie. „Návrh na vydanie územného roz-
hodnutia má obsahovať meno, priezvisko 
a adresu navrhovateľa, zoznam účastníkov 
územného konania, stručnú charakteristi-
ku a doterajšie využitie územia, na ktorom 
sa má stavať, parcelné čísla a vlastnícke 
práva pozemkov, ako aj parcelné čísla su-
sediacich pozemkov a stavieb. K návrhu 
patrí aj výkres súčasného stavu parcely  
z katastrálnej mapy, prípadne ďalšie dokla-
dy, ktoré dokumentujú rokovania predchá-
dzajúce podaniu návrhu na územné kona-
nie. Dokumentácia sa predkladá v dvoch 
vyhotoveniach,“ informuje Erika Szaboová 
z magistrátu hlavného mesta Bratislava.

PROjEkt NA StAVEBNé 
POVOlENIE
Ďalším krokom po vydaní územného 
rozhodnutia je vypracovanie projektovej 
dokumentácia stavby, ktorá sa predkladá 
k stavebnému konaniu. Súčasťou projek-
tovej dokumentácie je zastavovací plán, 

StAVBA DOMu 

AK PATRíTE K TÝM, KTORí TúŽIA PO VLASTNOM DOMČEKU 
SO ZáHRADKOU, PRIPRAVTE SA NA TO, ŽE VAšE ODHODLANIE 
NAPLNIť SI TENTO SEN PREJDE CELOU SéRIOU SKúšOK. LEN 
VyBAVENIE POTREBNÝCH POVOLENí A DOKLADOV POTRVá 
NIEKOľKO MESIACOV A BUDE VáS STáť VEľA ČASU A ENER-
GIE. SAMOSTATNOU KAPITOLOU JE NáSLEDNE FINANCOVANIE 
STAVBy...

ČO VáS ČAKá A NEMINIE  
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vytyčovacie výkresy, stavebné výkresy 
stavby, statické posúdenie stavby či návrh 
úprav okolia stavby a návrh ochrany zelene 
počas výstavby. K projektovej dokumen-
tácii patrí aj súhrnná technická správa, 
ktorá musí obsahovať urbanistické, archi-
tektonické a stavebnotechnické riešenia 
stavby; požiarnobezpečnostné riešenie; 
zásobovanie energiami a vodou; odvá-
dzanie odpadových vôd; riešenie dopravy 
vrátane parkovania; likvidácia odpadov 
a ich napojenie na jestvujúce siete; údaje  
o usporiadaní staveniska, opatrenia na za-
istenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
stavbe a iné. Stavebný úrad od vás môže 
žiadať aj ďalšie doklady, preto je vždy lep-
šie informovať sa o rozsahu potrebnej do-
kumentácie vopred, aby ste sa neskôr vyhli 
prieťahom pri stavebnom konaní.

StAVEBNé POVOlENIE
Keď už máte pokope všetky potrebné vy-
jadrenia a stanoviská, môžete podať žia-
dosť o stavebné povolenie. Vydáva ho prís-
lušný stavebný úrad, ktorým je obec podľa 
katastrálneho územia stavby. Žiadosť  
o stavebné povolenie musí obsahovať 
meno, priezvisko a adresu, druh, účel  
a miesto stavby, predpokladaný termín 
dokončenia stavby, parcelné čísla a druh 
stavebného pozemku s uvedením vlast-
níckych alebo iných práv, ako aj parcelné 
čísla susedných pozemkov a susedných  
stavieb. 

Medzi ďalšie náležitosti patria údaje o pro-
jektantovi, spôsob realizácie stavby zhoto-
viteľom či svojpomocne, základné údaje  
o stavbe, jej budúcej prevádzke, jej vplyve 
na životné prostredie a zdravie ľudí a tiež 
zoznam účastníkov stavebného konania. 

„K žiadosti o stavebné povolenie sa pri-
kladajú doklady, ktorými stavebník pre-
ukazuje, že je vlastníkom pozemku alebo 
má iné oprávnenie na nakladanie s pozem-
kom. Ak ide o stavbu realizovanú svojpo-
mocne, treba priložiť vyhlásenie staveb-
ného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, 
že bude zabezpečovať odborné vedenie 
stavby,“ uvádza E. Szaboová. Po podaní 
žiadosti sa začne stavebné konanie. V prí-
pade jeho hladkého priebehu stavebný 
úrad vydá stavebné povolenie, v ktorom 
určí záväzné podmienky uskutočnenia a 
používania stavby. Stavebné povolenie 
stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne 
do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť.

POStuPNé FINANcOVANIE 
StAVBy
Jednou z najväčších úloh v rámci stavby 
domu je zabezpečiť jeho financovanie. 
Pokiaľ nedisponujete dostatočnou hoto-
vosťou, zrejme budete musieť siahnuť po 
úvere. Ak ste vlastníkom inej nehnuteľ-
nosti, ktorou môžete zabezpečiť úver, je 
komfortné siahnuť po americkej hypo-
téke. Oveľa častejšie sa však pri financo-
vaní stavby domu využíva tzv. postupné 
financovanie, pri ktorom banka uvoľňuje 
peniaze po častiach – vždy po dokončení 
určitej fázy stavby. Ako stavba pokračuje, 
banka na základe predloženej dokumentá-
cie zhodnotí aktuálnu cenu nehnuteľnosti. 
Tá sa zapíše do katastra a zriadi sa na ňu 
nové záložné právo v prospech banky. 

Na prvú fázu stavby je možné využiť zálož-
né právo zriadené na stavebný pozemok. 
Takýto pozemok musí mať vybudované in-
žinierske siete a na stavbu, ktorá na ňom 
bude stáť, už musí byť vydané územné 
rozhodnutie alebo stavebné povolenie. 

Pokiaľ pozemok ešte nevlastníte, niekto-
ré finančné domy vám požičajú aj na jeho 
kúpu s tým, že úver na financovanie prvej 
fázy stavby bude zabezpečený práve týmto 
pozemkom. Banky si v takýchto prípadoch 
nárokujú, že budú financovať aj výstavbu 
na tomto pozemku formou hypotekár-
neho úveru. Obvykle však neposkytnú 
viac ako 70 percent z hodnoty založenej 
nehnuteľnosti alebo stavebného pozemku. 
Na začiatok je preto dobré mať k dispozícii 
aspoň 30 percent prostriedkov z celkovej 
ceny projektu.

StAVEBNÝ úVER AlEBO  
MEDZIúVER
Možnosť postupného financovania stavby 
ponúkajú aj stavebné sporiteľne, a to až do 
100 percent z budúcej hodnoty nehnuteľ-
nosti. „Aj v prípade, ak stavebný sporiteľ 
nevlastní žiadnu nehnuteľnosť, ktorá by 
mohla byť predmetom záložného práva, 
môže požiadať o medziúver, ktorý mu až 
do výšky 30-tisíc eur (v prípade, že už spo-
rí a získal hodnotiace číslo 5, až do výšky 
40-tisíc eur) poskytneme aj bez záložné-
ho práva. Klient, ktorý nemá čas sporiť, 
môže využiť medziúver XXL, pri ktorom 
nemusí sporiť ani vložiť žiadny predchá-
dzajúci vklad,“ uvádza Ing. Kamil Timura, 
riaditeľ odbytu Prvej stavebnej sporiteľne. 
Z týchto peňazí si klient môže zaobstarať 
pozemok, ktorý je predpokladom využitia 
systému postupného financovania pri vý-
stavbe rodinného domu. Ten prebieha  pri 
financovaní cez stavebnú sporiteľňu, rov-
nako ako v ktorejkoľvek inej banke.

Výhoda stavebného úveru, respektíve me-
dziúveru oproti hypotekárnemu úveru je 
najmä v tom, že mesačné splátky sa po-
čas celej doby splácania nemenia, pretože 
úroková sadzba je garantovaná na celý čas. 
Je tu tiež možnosť mimoriadnych splátok 
bez akýchkoľvek sankcií a poplatkov. „Špe-
cifikom je, že medziúver a stavebný úver 
poskytujeme aj osobám nad 60 rokov. 
Predpokladom je, že vek ručiteľa alebo 
spoludlžníka pri stavebnom úvere nepre-
sahuje 60 rokov. Pri medziúvere je horná 
hranica veku ručiteľa či spoludlžníka 50 
rokov,“ dodáva K. Timura. 

KoLAUDAčNé RoZhoDNUTIE
Posledné kolo vybavovačiek nasleduje po 
úspešnom zrealizovaní stavby. Po ukonče-
ní realizácie stavby rodinného domu musí 
stavebník požiadať o vydanie kolaudačné-
ho rozhodnutia. Týmto rozhodnutím sa 
povoľuje užívanie stavby rodinného domu. 
V kolaudačnom konaní stavebný úrad 
skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa 
schválenej projektovej dokumentácie. Ak 
je stavba dokončená, predložené doklady 
sú v súlade s právnymi predpismi, staveb-
ný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

Renáta Balogová 

Foto: archív redakcie



výstaviska. Aj taký dom je možné postaviť 
bez problémov, stačí vykonávať remeselné 
práce zodpovedne. 

kOMFORt S NíZkyMI 
NáklADMI

Postaviť si dom z tehál HELUZ Family je 
veľmi dobrou voľbou nielen z hľadiska 
úspory tepla na vykurovanie, ale aj z hľa-
diska komfortu bývania. Masívne jedno-
vrstvové murivo z týchto tehlových blokov 
má pri minimálnych nárokoch na údržbu 
veľmi dlhú životnosť a jeho vlastnosti sa 
časom nemenia. Je nehorľavé, zdravot-
ne neškodné a nenapádajú ho škodcovia. 
Ochráni vás pred hlukom zvonku a v kaž-
dom ročnom období oceníte aj jeho schop-
nosť akumulovať teplo. V lete zabraňuje 
prehrievaniu miestností, na jar a na jeseň, 
kedy býva veľký rozdiel medzi teplotou 
cez deň a v noci, nedochádza k prudkým 
zmenám vnútornej teploty a, samozrejme, 
v zime udržuje teplo vo vnútri. Vysoké po-
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R ozhodnutie, aký materiál zvoliť na 
hrubú stavbu domu, je veľmi dôle-
žitým krokom. Je potrebné vyberať 

starostlivo, pretože tento materiál – na 
rozdiel od strešnej krytiny, okien, podláh, 
kuchynskej linky a mnohých ďalších – už 
nikdy nie je možné vymeniť. Dom by mal 
mať nízku spotrebu tepla na vykurovanie, 
dlhú životnosť a mal by zaistiť rodine bez-
pečné a komfortné bývanie. Všetky tieto 
požiadavky splní dom s masívnou tehlo-
vou obvodovou konštrukciou. Ak zvolí-
me napríklad české tehly HELUZ Family, 
ktoré výrobca ponúka v šírkach 380, 440 
a 500 mm, obvodové murivo bez dodatoč-
ného zateplenia vyhovie požiadavkám na 
nízkoenergetický dom. Nadštandardné te-
pelnoizolačné parametre obvodového mu-
riva zaistia tieto tehly s dutinami vyplne-
nými polystyrénom nazvané Family 2in1, 
ktoré sú vhodné aj na výstavbu pasívnych 
a nulových domov. A navyše, hrubú stav-
bu takého domu je možné zvládnuť i svoj-
pomocne a v krátkom čase.  

jEDNODuchá VÝStAVBA

Ani tie najlepšie tehly samé osebe kvalitu 
stavby nezaručia. Správne vykonávanie 
murovania je druhou polovicou úspechu. 
Technológia výstavby tehlového domu nie 
je zložitá a pri dodržaní jednoduchých zá-
sad je možné postaviť hrubú stavbu rých-
lo a kvalitne. Klasická murovacia malta 
sa dnes takmer nepoužíva. Tehlové bloky 
sa vyrábajú s brúsenou ložnou plochou a 
spájajú sa pomocou tenkovrstvových mált 
(tzv. lepidiel) alebo sa používa špeciálna 
murovacia pena. Na riešenie detailov, ako 
sú väzby rohov, parapety a ostenia okien, 
sa používajú doplnkové tehly s kapsou 
na vloženie tepelnej izolácie, ktorá zabrá-
ni únikom tepla. Tým sa predíde vzniku 
tepelných mostov v obvodovom murive. 
Dôkazom toho, že jednovrstvové tehlové 
murivo spĺňa súčasné vysoké požiadavky 
na kvalitu obvodovej konštrukcie, je vzo-
rový pasívny dom spoločnosti HELUZ, 
ktorý stojí v areáli českobudějovického 

NA VÝSTAVBU RODINNÝCH 
DOMOV Sú U NáS TRADIČ-
NÝM MATERIáLOM PáLENé 
TEHLy. AJ DNES, KEď SA PO-
ŽIADAVKy NA VLASTNOSTI 
STAVEBNÝCH MATERIáLOV 
NEUSTáLE ZVyšUJú, STAVAJú 
SA DOMy S MALOU POTRE-
BOU ENERGIE NA PREVáDZKU 
A TECHNOLóGIE VÝSTAVBy SA 
MODERNIZOVALI, JE MOŽNé 
POSTAVIť DOM PODľA NAJ-
NOVšíCH TRENDOV Z TEHáL, 
BEZ ZATEPLENIA A SVOJPO-
MOCNE.  

Z čoho STAVAť, 
AK CHCETE UšETRIť

01
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05

06
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vrchové teploty murovaných stien zaruču-
jú pocit tepla, vzduch v miestnostiach sa 
nemusí vykurovať na vysoké teploty, čím 
sa významne šetria náklady na vykuro-
vanie. Omietnuté murivo dokáže plynu-
le prijímať a uvoľňovať vzdušnú vlhkosť 
a regulovať vlhkosť vzduchu v obytných 
miestnostiach. 

Kvalita pálených tehál je preverená storo-
čiami ich používania a vďaka inováciám 
drží tento materiál krok s dobou. Rozhod-
núť sa pre tehlový dom, ktorý vám bude 
šetriť peniaze a bude sa v ňom dobre bý-
vať, sa vyplatí. 

Bližšie informácie ohľadom uvedených 
produktov získate aj na www.heluz.sk

Reko z materiálov spoločnosti HELUZ

Foto: HELUZ

01 Brúsená tehla HELUZ Family 38 2in1

02 Brúsená tehla HELUZ Family 38 

 03 Brúsená tehla HELUZ Family 50 2in1

 04 Založenie prvého radu muriva z tehál 

Family 2in1

05 Murovanie z tehál HELUZ Family 2in1 na 

celoplošné lepidlo

 

06 Izolant vložený do vybrania doplnkových 

tehál zabráni vzniku tepelných mostov okolo 

rámov okien a dverí

07 Rodinný dom z tehál HELUZ Family

08 Parapet a ostenie okenného otvoru 

vymurovaný pomocou doplnkových tehál 

 

07

08
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šedému materiálu život a robia ho atrak-
tívnejším. 

ARchItEktONIckÝ BEtóN
Keďže sa betón stal atraktívnou súčasťou 
modernej architektúry, kreovalo sa pre 
jeho určitý druh aj nové pomenovanie –ar-
chitektonický betón. Ide o betón vysokej 
kvality, väčšinou s povrchom výtvarne 
tvarovaným či farebným. Má optimálne 
vlastnosti pre uplatnenie rozmanitých tva-
rov a povrchov. Architektonický betón je 

gRAFIckÝ BEtóN
šTÝLOVé RIEšENIE POVRCHU BETóNU SO VZOROM

O BETóNE, AKO ROKMI OVERENOM ZáKLADNOM STAVEBNOM MATERIáLI A JEHO TECHNICKÝCH 
VLASTNOSTIACH, SA POPíSALO UŽ DOPOSIAľ VEľMI MNOHO. KEďŽE SA PREVAŽNE POUŽíVA 
AKO KONšTRUKČNÝ MATERIáL, JE VNíMANÝ ČASTO AKO NIEČO NEDOKONČENé. VäČšINOU 
BÝVA ZAKRyTÝ  POVRCHOVOU VRSTVOU SO ŽIVOTNOSťOU PODSTATNE KRATšOU. V SúČASNOS-
TI SA DOSTáVA DO POPREDIA POUŽITIE BETóNU INAK AKO NEVIDITEľNéHO MATERIáLU. 

Keďže vnímanie architektonického 
diela závisí aj od vnemu povrcho-
vých úprav, betón ašpiruje na svoje 

estetické hodnotenie. Súdobé technológie 
s novými možnosťami úpravy povrchu 
zmenili jeho vlastnosti a v architektúre 
sa dnes uplatňuje ako estetický, ba až vý-
tvarný materiál. V súčasnosti sa priznaný 
alebo tzv. pohľadový betón stal vyhľadáva-
ným štýlom. Možnosti jeho aplikácie ako 
výtvarného materiálu sú široké. Moderné 
sofistikované úpravy povrchu vdychujú 

02
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druhom pohľadového betónu. Pohľadový 
betón je vždy obnažený, viditeľný a vyniká 
jeho estetická funkcia. Betónový povrch 
bez  krycích vrstiev je jedinečným uniká-
tom, vznikajúcim z relatívne premenlivých 
surovín. Reliéfny vzor pôsobí vždy zaují-
mavo, ale pridaním farebných pigmentov 
do cementu alebo farebného kameniva 
možno atraktivitu ešte zvýšiť. U architek-
tonického betónu je kvalita povrchu dôle-
žitejšia ako jeho pevnostné vlastnosti. Via-
ceré európske krajiny majú problematiku 
povrchových úprav betónu detailne spra-
covanú s využitím výsledkov dlhodobých 
výskumov. Počet úprav povrchov stále stú-
pa s vývojom nových sofistikovaných tech-
nológií a takto použitím špeciálnych tech-
ník a ich kombinácií vznikajú nové typy 
betónu. Výtvarne upravený betón sa veľmi 

dobre kombinuje napr. s drevom, sklom či 
oceľou. V zahraničí je stavieb s aplikáciou 
architektonického betónu oveľa viac než 
u nás. Aplikácie nájdeme rovnako v exte-
riéri ako v interiéri. Estetický vzhľad be-
tónu umožňujú dnes technológie, ktorými 
sa vytvárajú dekoratívne motívy. K týmto 
špeciálnym umeleckým technikám patrí 
napr. farebný betón, fotobetón a grafický 
betón. Jednou z najnovších technológií 
tvorby grafických dekoratívnych vzorov je 
práve grafický betón – Graphic Concrete. 
Táto technológia posúva možnosti apliká-
cie architektonického betónu do grafickej 
podoby, o čom svedčí už výstižný a vžitý 
názov – grafický betón.

čo jE GRAFICKÝ BETóN?
Grafický betón je betón so špeciálnym po-
vrchom, kde na betónovú plochu  je mož-
né vniesť akýkoľvek grafický vzor či motív. 
Technológia umožňuje prenesenie grafic-
kých vzorov na povrch betónu za pomoci 
špeciálnej impregnovanej fólie. Dekoračný 
vzor v betóne vznikne z pomalšie tuhnú-
cej zmesi, ktorá sa po určitom čase vymy-
je a vznikne reliéf. Táto inovácia úpravy 
betónu dáva nové možnosti architektom 
a dizajnérom použiť ju na  rozmernejšie 
plochy. Technológia výroby grafického be-
tónu je patentovaným vynálezom fínske-
ho architekta a dizajnéra menom Samuli 
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01 Grafický betón aplikovaný na balkónoch 

moderného bytového komplexu Zwembadsi-

te, Leuven, Belgicko.

02 Detail fasádneho prvku s technológiou 

grafického betónu, založenej na podobnom 

princípe ako vymývaný betón.

03 Pre fasádu budovy archívu boli zvolené mo-

tívy z historických dokumentov – Hämeenlinna 

pri Helsinkách, Fínsko.

04 Hlavné využitie grafického betónu predsta-

vujú betónové produkty ako originálne fasád-

ne panely s výhodou opakovateľnosti motívu.

05 Technológia nachádza svoje uplatnenie 

najmä na prefabrikovaných prvkoch pre veľké 

plochy, pre ktoré bola vyvinutá.
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Naamanka (1969). Tento interiérový di-
zajnér je známy svojím progresívnym mys-
lením, spájajúcim kreativitu s technickými 
inováciami. Koncom 90-tych rokov začal 
vyvíjať technológiu retardérov tuhnutia 
betónu a spôsoby tlače, vytvárajúce vzory 
na povrchu betónu.  Cieľom bolo vytvoriť 
priemyselne vyrábaný produkt pre veľké 
plochy, čo rozširuje možnosti kreatívnosti 
pre architektov. Tradičné metódy tvorby 
betónov so vzorom boli založené najmä na 
remeselnej výrobe. Grafický betón dnes na 
základe tohto patentu vyrába fínska spo-
ločnosť Graphic Concrete Ltd, založená 
v r. 2002. Architekt Samauli Naamanka vo 
firme patrí medzi hlavných návrhárov vzo-
rov pre grafický betón.

uNIkátNA tEchNOlógIA
Technológia výroby grafického betónu je 
založená na podobnom princípe ako dobre 
známy vymývaný betón. Používa sa však 
špeciálna fólia (membrána). Grafický be-
tón je vyrábaný priamo vo výrobniach be-
tónových prefabrikátov. Táto technológia 
bola vyvinutá práve pre prefabrikované 
prvky. Na výrobu grafického betónu sa po-
užíva štandardná betónová zmes bez špe-
ciálnych prímesí, takže grafický betón má 
rovnaké kvalitatívne vlastnosti ako bežný 
betón. Ak sa má použiť betón s hrubším 
kamenivom, pre povrchovú vrstvu je mož-
né použiť zmes s jemnejším kamenivom, 
aj farebným, a zostatok do formy doplniť 
bežnou zmesou.

VÝROBNÝ PROcES gRAFIckéhO 
BEtóNu POZOStáVA Z NASlE-
DOVNÝch kROkOV:
1) Na špeciálnu fóliu sa rastrovou techno-
lógiou vytlačí vzor (obrazec, motív), kto-
rý príde do kontaktu s betónom. Miesto 
tlačiarenskej farby sa použije spomaľovač 
(retardér) tuhnutia betónu. Keďže metó-
da je presná, možno použiť bitmapu ako 
predlohu s rozlíšením 2 mm (vzdialenosť 
bodov), takže odporúčaná veľkosť pixelov 

je 2 mm. Výtvarný vzor pri individuálnych 
návrhoch je možné na fóliu naniesť pre-
cízne štetcom. Fólia je potom odoslaná do 
výrobne betónových prefabrikátov.

2) Pripravená fólia sa vloží na dno formy. 
Naleje sa betónová zmes. Retardér tuh-
nutia (potlač) nanesený na fólii spomalí 
tuhnutie betónu do žiadanej hĺbky (napr. 
1 mm) na vymedzenej ploche vzoru. Tak 
vznikne grafický obrazec.

3) Zvyčajne na nasledujúci deň je fólia 
z povrchu betónu odstránená. Narušený 
nestuhnutý povrch sa následne vymýva 
vysokotlakovým čističom, čím sa odhalí 
štruktúra jemného kameniva a vzor plas-
ticky vystúpi. Vznikne reliéf, na ktorom 
je obraz zarezaný a odlíšený aj kvalitou 
povrchu. Vzor je vytvorený kontrastom 
medzi hladkým povrchom betónu a odha-
leným povrchom s drobným kamenivom. 

4)  Výsledný produkt je prvok so vzorova-
ným betónovým povrchom.

Rozmanitosť konečného produktu v zmys-
le variácií  (aj kontrastu vymytých a nevy-
mytých plôch) ponúka použitie rôzneho 
kameniva, čo do veľkosti a farby a rovnako 
aj farebnosť pigmentovaného cementu. 
Zvyčajná hĺbka vzoru (expozície) je 0,5 – 
1,5 mm. Takáto hĺbka je považovaná za 
jemný vzor. Možné je vytvárať aj hlbšie 
reliéfy. Hĺbka vplyvu závisí od koncentrá-
cie použitého spomaľovača tuhnutia. Fó-
lia  má veľkú tuhosť a pevnosť – ideálne 
vlastnosti pre výrobu prefabrikovaných 
veľkých betónových plôch. Šírka role fólie 
býva 3,1 m, maximálne 3,3 m. Táto šírka 
umožňuje jej použitie na prvky do výšky 
3 m. Pri väčších prvkoch je nutné napájať 
viacero pásov. Dĺžka navinutej fólie je ob-
medzená iba hmotnosťou role, v podstate 
môže byť ľubovoľná. Z finančného hľadis-
ka je úsporné používať rovnaký vzor na čo 
najväčšie plochy.

06 07 08

06 Grafický betón s povrchom výtvarne 

tvarovaným – motív slimáka.

07 Konečný produkt závisí od veľkosti 

a farebnosti kameniva, pigmentu betónu 

a hĺbky želaného reliéfu.

08 Technológia  umožňuje vytvoriť ľubovoľ-

né dekoratívne vzory a motívy.

09 Pavilón v záhrade Triennale di Milano, 

Múzeum moderného umenia, Mantova, 

Taliansko, s unikátnou fasádou z výtvarne 

stvárneného grafického betónu – autor 

Samuli Naamanka.

10 Interiér pavilónu s aplikáciou grafic-

kého betónu aj na vnútorných plochách 

priestoru.

stavba materiály
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VZORy A NáVRhy
Konečný výsledok, ako už bolo spomenu-
té, závisí od veľkosti a farebnosti kameni-
va, pigmentu betónu, hĺbky požadovaného 
reliéfu a najmä veľkosti obrazca. Kombi-
náciami týchto základných atribútov mož-
no vytvoriť originálne povrchy, čo predsta-
vuje možnosť vysokej kreativity. Zákazník 
si môže vybrať zo vzorov štandardného 
katalógu  alebo dať vlastný grafický návrh 
s napr. opakovateľnosťou motívu. Unikát-
ny obraz vznikne použitím predlohy napr. 
z fotografie. Jednotlivé body rastra, ich 
vzdialenosť treba voliť hlavne s ohľadom 
na vzdialenosť pozorovateľa.

kDE SA uPlAtNí gRAFIckÝ 
BEtóN
Na začiatku vývoja bola táto technológia 
aplikovaná najmä pri individuálnej vý-
tvarnej tvorbe a na rôzne prvky. Estetic-
ká aj ekonomická výhodnosť technológie 
sa prejaví pri využití na veľkých plochách 
fasády. Dnes sa táto technológia s úspe-
chom používa na rôznych typologických 
druhoch objektov verejných či súkrom-
ných, využívajúcich prefabrikovaný betón. 
Grafický betón je u architektov obľúbený 
kvôli možnosti originálneho dizajnového 
riešenia povrchov, poskytuje dizajnérom 
výtvarné stvárnenie betónových stien, 
podláh či stropov. Hlavné využitie grafic-
kého betónu predstavujú betónové pro-
dukty ako: fasádne panely, deliace steny 
v interiéri, stropy,  interiérové panely, 
oporné múry, protihlukové steny, betóno-
vé dosky,  podlahy, chodníky, exteriérové, 
napr. záhradné prvky a ďalšie betónové 
prvky s možnými vzormi a motívmi.

REAlIZácIE Aj u NAšIch 
SuSEDOV
Táto fínska inovačná technológia sa udo-
mácňuje pomaly v Európe aj vo svete. Bola 
použitá napr. na fasádach bytových domov 
v obytnom súbore Tasakotie 12 v Helsin-
kách, ktoré navrhli v architektonickom 
ateliéri Brunow & Manul. Už aj v blízkej 
Českej republike existujú dve firmy, ktoré 
kúpili licenciu pre výrobu grafického be-
tónu. Prvý grafický betón bol v Čechách 
realizovaný na fasádach betónovej prefab-

rikovanej haly systému Bashallen Impera 
I v obci Hovorčovice pri Prahe v júli 2008. 
Šlo o dvojloďovú halu skladov. Fasádu hál 
tvoria prefabrikované steny s modulom 
2,4 m. Vďaka opakovateľnosti tu bola 
možnosť realizovať na fasáde technológiu 
grafického betónu. Architektka M. Tesaří-
ková navrhla originálny vzor, vyhovujúci 
investorovi. Vzor sa opakuje po 1,25 m na 
celej jednej stene. Grafický betón je dizaj-
novo kombinovaný so sklom a drevom. 
Táto nová technológia bude použitá aj na 
fasádnych stenách na hoteli Rajská záhra-
da v Novom meste nad Mětují.

ZáVER
Zavedením inovačnej technológie grafic-
kého betónu sa nám otvára nový pohľad 
na architektúru s použitím prefabrikova-
ného betónu. Sám vynálezca p. Naamanka 
za najväčšiu prednosť grafického betónu 
označuje možnosť jeho priemyselného 
použitia: „Metóda rieši problémy projek-
tantov pri návrhoch betónových fasád, 
ponúka použitie zaujímavých a vysoko 
kvalitných betónových povrchov cenovo 
prijateľných.“ Myšlienka nechať architek-
tov tvoriť vlastný dizajn prefabrikátov 
dáva stavbám nový rozmer. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava

Zdroje:

http://www. graphicconcrete.fi

http://www. reid.com.au

http://www. stylepark.com
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stavba fasády

Dnes je na trhu dostatočne široký 
sortiment určený na povrchovú 
úpravu fasád a je len na vás, ako sa 

rozhodnete a ktoré riešenie bude pre váš 
dom to najoptimálnejšie. Tak ako pri iných 
investíciach s očakávanou dlhodobou ži-
votnosťou je vhodné mať pred rozhodnu-
tím prehľad o možnostiach a materiáloch 
pre úpravu fasády. 

FASÁDNA oBKLADAčKA – 
lícOVé tEhly 

V súčasnosti čoraz viac architektov a pro-
jektantov objavuje čaro neomietaného 
tehlového lícového muriva, ktoré malo 
svoju tradíciu aj u nás, najmä v architektú-
re na prelome 18. a 19. storočia. Použitie 
fasádnej obkladačky, či už ako súčasť ob-
vodovej konštrukcie, alebo na výstavbu 
objektov záhradnej architektúry, prípadne 
iných doplnkových prvkov, znamená pre 
danú stavbu jednoznačný a nezameniteľ-
ný ráz. Fasádne obkladačky predstavu-
jú samostatnú – a v súčasnosti už veľmi 
bohatú – skupinu tehliarskych výrobkov, 
určených na zhotovenie neomietaného 
muriva. Pri návrhu a realizácii možno vy-
berať zo širokej škály zaujímavých a archi-
tektonicky pôsobivých väzieb. Máloktorý 
stavebný materiál ponúka toľko rozličných 
možností na realizáciu tvorivých nápadov 
ako lícové tehly. Neomietnuté múry z lí-
cových tehál dávajú každému domu cha-
rakteristický a nezameniteľný výraz, majú 
však aj iné výhody.

Fasáda vďaka nim pôsobí dekoratívne, 
nadčasovo a súčasne nemá vysoké náro-
ky na údržbu. Zaujímavé efekty môžete 
dosiahnuť rôznymi väzbami pri murova-
ní, členením či kombináciou farieb. Pri 
murovaní lícového muriva je potrebné 
použiť špeciálne malty, pretože obyčajná 
malta môže trvalo poškodiť vzhľad fa-
sády. Vzhľad tehlového lícového muriva 
možno dosiahnuť dvomi spôsobmi, a to 
buď murovaním prostredníctvom tehál – 
teda klasický spôsob realizácie, pri ktorom 
je výsledkom tehlové lícové murivo. Za 
predpokladu správneho návrhu a kvalitnej 
realizácie sa tieto obvodové konštrukcie 
vyznačujú výbornými tepelnoizolačnými 
vlastnosťami vďaka zabudovanej tepelnej 
izolácii, nízkymi nárokmi na údržbu, dlho-
dobou životnosťou a, samozrejme, neza-
meniteľným vzhľadom. 

01

ODHOďTE ZáBRANy A DAJTE PREDNOSť KREATIVITE! FASá-
DA DOMU MôŽE Byť ZAUJíMAVÝM A ORIGINáLNyM AR-
CHITEKTONICKÝM PRVKOM KAŽDéHO DOMU. ČI BUDE Váš 
DOM PôSOBIť MODERNE, ALEBO VIAC STAROSVETSKy, JE 
LEN NA VáS!



Ponuka fasádnych obkladov je bohatá, 
môžu byť ručne tvarované alebo hladké 
razené, tradičné alebo moderné, rustikál-
ne aj avantgardné. Ručne vyrábané tehly 
sú drsnejšie, menej presné, strojové majú 
hladký povrch a sú tvarovo presné. Široká 
škála farieb sa získava miešaním rôznych 
druhov hlín, výpalom pri teplote 1 000 až 
1 500 °C, ktoré tehly rôzne zafarbí. Vďaka 
pestrej ponuke existujú rôzne možnosti 
pri riešení fasády a jednotlivých detailov 
interiéru alebo exteriéru. 

AKú oMIETKU NA FASÁDU? 

Kritéria kladené na finálnu vrchnú omiet-
ku sú najväčšie. Jednak z dôvodu este-
tickej, ale aj praktickej. Najčastejšie sa 
môžete stretnúť s ušľachtilými omietka-
mi, vyrábanými na minerálnej báze. Ich 
obľuba tkvie v ich dlhodobo stálych vlast-
nostiach,  či už je to odolnosť, trvanlivosť, 
alebo  svetlostálosť. Pridanou hodnotou  
ušľachtilých omietok na minerálnej báze 
sú prírodné materiály, z ktorých sa vyrába-
jú.  Ich základnou zložkou je totiž vápno, 
cement, mramorový piesok, poprípade iné 
ďalšie prírodné suroviny.  Ich nevýhody 
môžete neraz vidieť na fasádach domov. 
Prejavujú sa totiž zanášaním fasády a vo 
vlhkom prostredí stmavnutím.   

Druhou možnosťou riešenia fasády domu 
sú modernejšie alternatívy v podobe syp-
kých omietkových zmesí alebo  pastových 
omietok. Tie sú založené na báze akrylá-
tovej disperzie, vodného skla alebo sili-

kónovej živice. Ich prednosťou je ľahké 
nanášanie.  Sú totiž priamo určené na po-
užitie. Nanášajú sa v tenkej vrstve priamo 
na omietku alebo ako najvrchnejšia úprava 
zatepľovacieho systému. Pri tenkovrstvo-
vých omietkach treba však dávať pozor.  
Omietka sa nenanáša na jadrovú omietku, 
pod omietku je potrebné totiž dať výstuž-
nú sieťovinu. Vďaka nej sa povrch spevní 
a zabráni sa nechceným trhlinám.  

AKú FARBU NA FASÁDU? 

Farby sú dôležitým prvkom nášho živo-
ta. Dnes sa rozlišujú štyri základné farby: 
žltá, červená, zelená a modrá, z ktorých sa 

máloktorý stavebný 
materiál ponúka 

toľko rozličnýcH 
možností na realizáciu 
tvorivýcH nápadov ako 
lícové teHly.

02

03

01 Prednosťou lícových tehál je výber širokej 

palety farieb a tvarová stálosť. Záleží tak len na 

vašej fantázii. 

02 Riešenie fasády dotvára celkový dojem 

z domu, ale súčasne slúži aj ako ochrana domu 

pred nástrahami počasia.

  

03 Fasádna obkladačka vytvára dojem spätosti 

s prírodou a stáva sa v modernej architektúre 

čoraz obľúbenejšou. 
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vyrábajú farby vo viac ako 200 odtieňoch. 
Široké spektrum dostupných farieb umož-
ňuje vybrať ideálny odtieň pre každú bu-
dovu. Pri výbere farieb by ste mali dať na 
svoje pocity, skúsenosti, individuálny štýl, 
ako aj rady odborníka. Fasáda je neustále 
vystavená pôsobeniu poveternostných 
vplyvov, a preto výber farieb nenechávaj-
te na náhodu. Použité farby by mali byť 
odolné voči výkyvom počasia. Mali by byť 
paropriepustné, ale súčasne mať aj schop-
nosť odpudzovať vodu. Niektoré súčasné 
farby na trhu sú aj umývateľné. Dôležitým 

faktorom pri výbere farby je aj jej jednodu-
chosť nanášania. 

Dnešné fasádne farby sa vyznačujú vyso-
kou kvalitou a jednoduchou aplikáciou. 
Ide o priemyselne vyrábané finálne nátery 
na báze silikónu, silikátu alebo akrylátu. 
Môžu sa použiť na všetky známe mine-
rálne podklady, na staré aj nové minerál-
ne malty a dostatočne suché betónové 
povrchy. Silikátové farby s vysokou paro-
priepustnosťou sú taktiež odporúčané na 
sanačné sušiace omietky.

Reko

Foto. Wienerberger, Kema a archív redakcie

Nájdete nás v predajni Nano farby – nátery, 
Gagarinova 10 B, Bratislava 

Viac informácií nájdete na stránkach
www.protiplesniam.sk a www.bioni.sk

Maľujte zdraVO 
a prOtiplesňOVO

BIONI HygIENIC
BIONI NATURE

Interiérové farby pre zdravé bývanie

  trvácne odolné voči plesniam
  bez rozpúšťadiel
  zvlášť vhodné pre alergikov
  odporúčame do spálni, detských  

 izieb a kuchýň

04

05

04 Fasáda domu patrí spolu so strechou medzi 

hlavné dominanty domu. Nepodceňujte jej 

správny výber ako bezchybnú realizáciu. 

05 Pri výbere fasádnych farieb máte na výber 

desiatky najrôznejších odtieňov. Nezabúdajte 

na súlad s okolitým prostredím domu. 

stavba fasády



strechy, 
zateplenie budov, 
fasády

s.r.o.

925 71 Trnovec n/Váhom č. 504
tel./fax: 031/778 16 09, 
mobil: 0911 627 038
www.sevcikstrechy.sk

Služby:

 hydroizolácie plochých striech a spodných    
     stavieb

 špeciálne tesniace a reprofilačné práce
 klampiarske práce
 zosilnenie konštrukcií uhlíkovými vláknami,
 krovy a pokrývačské práce
 realizácia zatepľovacích systémov fasád  
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FASáDA AKO „VONKAJšIA POKOŽKA“ JE NEUSTáLE VySTAVENá EXTRéMNEMU ZA-
ťAŽENIU NAJRôZNEJšíMI VPLyVMI VONKAJšIEHO PROSTREDIA, DôSLEDKOM ČOHO 
DOCHáDZA SKôR ČI NESKôR K JEJ NEPEKNéMU ZNEČISTENIU. 

AktíVNA 
OchRANA FASáD 
PRED MACHMI A RIASAMI 

spolu so silami prírody docHádza 
k samočisteniu povrcHu a zacHytené 
nečistoty na povrcHu zvetrávajú 
a uvoľňujú sa z fasády. 
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Vďaka spojeniu dlhoročných skú-
seností s najnovšími poznatkami  
z oblasti nanotechnológií vyvinula 

spoločnosť Baumit patentovaný samočis-
tiaci „anti-aging“ produkt pre fasády, ktorý 
teraz prichádza s novou receptúrou. Obľú-
bená samočistiaca omietka NanoporTop je 
teraz vďaka tejto novej technológii nielen 
garanciou dokonale čistej a sviežej fasády, 
ale aj účinnou ochranou proti nežiaducim 
mikroorganizmom na fasáde. Vďaka no-
vej technológií „photokat“ na princípe fo-
tokatalýzy prináša aktívnu ochranu pred 
machmi a riasami na fasáde. Táto jedineč-
ná technológia ponúka ďalší samočistiaci 
efekt navyše – unikátnu aktívnu ochranu 
pred organickým znečistením fasád pôso-
bením mikroorganizmov, ktoré sú elimi-
nované vďaka fotokatalyzátoru a spolupô-
sobením vetra a dažďa trvalo odstránené 
z povrchu fasády. Spolu so silami prírody 
dochádza k samočisteniu povrchu a za-
chytené nečistoty na povrchu zvetrávajú  
a uvoľňujú sa z fasády. 

ŠETRITE NÁKLADy NA úDRžBU
Na rozdiel od tradičnej ochrany povr-
chových úprav na báze chemických pro-
striedkov, ktoré sa postupne vyplavujú  
z povrchovej úpravy a opatrenia voči mik-
roorganizmom tak strácajú účinnosť, nový 
jedinečný spôsob ochrany pred organic-
kým znečistením na princípe fotokata-
lýzy je dlhodobo udržateľný aj z pohľadu 

Čistá fasáda pôsobením svetla, 
vzdušnej vlhkosti a vetra

Fotokatalýza s Baumit Nanopor photokat detailne

Tento rozloží na povrchu 
uložené čiastočky biolo-
gického znečistenia, ktoré 
z povrchu odstráni pohyb 
vzduchu a čiastočne 
padnú na zem.

Nakoniec dážď, vzdušná 
vlhkosť a proces 
vysušovania povrchu 
odstránia všetky zvyšky 
nečistôt a vyčistia fasádu.

Denné svetlo aktivuje 
fotokatalyzátor v omietke 
alebo vo farbe.

Fotokatalýza s Baumit Nanopor photokat detailne

Denné svetlo aktivuje
fotokatalyzátor v omietke alebo  
vo farbe.

Tento rozloží na povrchu uložené 
čiastočky biologického znečistenia, 
ktoré z povrchu odstráni pohyb  
vzduchu a čiastočne padnú na zem.

Nakoniec dážď, vzdušná vlhkosť a 
proces vysušovania povrchu odstrá-
nia všetky zvyšky nečistôt a vyčistia 
fasádu.

Čistá fasáda pôsobením svetla, 
vzdušnej vlhkosti a vetra

Fotokatalýza s Baumit Nanopor photokat detailne

Tento rozloží na povrchu 
uložené čiastočky biolo-
gického znečistenia, ktoré 
z povrchu odstráni pohyb 
vzduchu a čiastočne 
padnú na zem.

Nakoniec dážď, vzdušná 
vlhkosť a proces 
vysušovania povrchu 
odstránia všetky zvyšky 
nečistôt a vyčistia fasádu.

Denné svetlo aktivuje 
fotokatalyzátor v omietke 
alebo vo farbe.

Čistá fasáda pôsobením svetla, 
vzdušnej vlhkosti a vetra

Fotokatalýza s Baumit Nanopor photokat detailne

Tento rozloží na povrchu 
uložené čiastočky biolo-
gického znečistenia, ktoré 
z povrchu odstráni pohyb 
vzduchu a čiastočne 
padnú na zem.

Nakoniec dážď, vzdušná 
vlhkosť a proces 
vysušovania povrchu 
odstránia všetky zvyšky 
nečistôt a vyčistia fasádu.

Denné svetlo aktivuje 
fotokatalyzátor v omietke 
alebo vo farbe.

ochrany životného prostredia a zároveň 
je trvalou zárukou dlhodobej čistoty pre 
všetky fasády s minimálnym nárokmi na 
údržbu a obnovu počas celej životnosti. 
Práve použitím nového fotokatalyzátora  
a jedinečnej sile svetla získava teraz Bau-
mit Nanopor ďalší obzvlášť účinný sa-
močistiaci efekt, ktorý zabezpečí žiarivo 
krásnu a dlhodobo čistú fasádu bez pou-
žitia chemických prísad. Farby a váš dom 
ostávajú večne mladé. Táto fasádna far-
ba najvyššej kvality je vhodná pre všetky 
omietkové a tepelnoizolačné systémy Bau-
mit, vrátane systémov používaných pri 
sanácii vlhkosti. Vyberte si svoj obľúbený 

farebný odtieň z najširšej farebnej palety 
farebných odtieňov Baumit Life.

Viac informácii získate na 
www.baumit.sk a www.nanopor.sk. 

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

 



V           Škandinávii sa viac než 90 % 
domov stavia z dreva. Môže za 
to miestna tradícia v staviteľstve  

a, samozrejme, bohaté lesy. Na Slovensku 
sa pomaly tradícia stavania z dreva vracia 
a dnes má už približne 10 % všetkých no-
vostavieb drevenú konštrukciu. Pre ľahké 
konštrukcie je ideálna aj ľahká strešná 
krytina. Špička v kvalite a dizajne ľahkých 
krytín pochádza práve zo severu, konkrét-
ne z Fínska. 

DIZAjN, FUNKčNoSť, žIVoTNoSť 
A BEZPEčNoSť 
Strešné systémy s doplnkami zavedenými 
fínskou značkou Ruukki sú nenáročné na 
údržbu a testované drsnými severskými 
podmienkami, ktoré kladú na kvalitu a 
funkčnosť strechy veľké nároky. Strecha 
býva vystavená nízkym teplotám, sne-
hu, výdatným dažďom a tiež organické-
mu spadu z lesov a stromov. Pre severské 
domy je preto tiež typické veľké množstvo 
bezpečnostných prvkov.

Dizajnu vládne falcovaná krytina Ru-
ukki Classic v čiernej úprave Pural Matt 
(s 50-ročnou zárukou), ktorá sa hodí na 
moderné štýlové domy, rovnako ako na 
horskú alebo lesnú chatu. Do mestskej zá-
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stavby skôr zapadnú krytiny so štruktúrou 
tašiek, ako je Ruukki Finnera, Adamante, 
alebo Monterrey.    

OPláštENIE A FASáDy
Značka Ruukki má skúsenosti i v tejto 
oblasti. Vyrába a dodáva špeciálnu oceľ 
s rozmanitými povrchovými úpravami, 
ktoré nájdu využitie na fasádach stavieb. 
V ponuke nájdete napríklad oxidačné 
fasádne dosky, ktoré menia svoju farbu  
a odtieň podľa ročných období, alebo špe-
ciálne energeticky úsporné alebo solárne 
systémy.

Viac informácií o strešných krytinách 
Ruukki a cenových akciách na 
www.ruukkistrechy.sk

Reko z materiálov značky Ruukki

Foto: Ruukki

škANDINáVSky DIZAjN 
VLáDNE STRECHáM I FASáDAM

SEVERSKEJ ARCHITEKTú-
RE DOMINUJE HLAVNE 
FUNKČNÝ A ČISTÝ DIZAJN, 
KTORÝ KOMBINUJE PRí-
RODNé A ľAHKO RECyK-
LOVATEľNé MATERIáLy, 
AKÝMI Sú DREVO, OCEľ 
A SKLO. 

na slovensku sa 
pomaly tradícia 
stavania z dreva 
vracia a dnes má 
už približne 10 % 
všetkýcH novo-
stavieb drevenú 
konštrukciu.



JARNÁ AKCIA 
NA STREŠNÉ KRYTINY

až

www.ruukkistrechy.sk

Zľava 10%  
Adamante premium za 11,66 EUR/m2 !

Strešný profil pre náročných majiteľov domov

Zľava 5%  
Adamante plus za 9,69 EUR/m2 ! 
Pôsobivý strešný profil evokujúci  

stredomorskú atmosféru

Zľava 10% 

Na odkvapový systém

✓	Obhliadka, zameranie,  

vypracovanie cenovej 

ponuky a dovoz tovaru  

na miesto vykládky  

na aute ZADARMO

✓	Zabezpečíme montáž 

strešnej krytiny certifiko-

vanou montážnou firmou 

Akcia platí len pre koncových zákazníkov od 1. 4. 2014  
do odvolania a vzťahuje sa na množstvo nad 100 m2 strešnej krytiny.

NEVÁHAJTE!

www.ruukkistrechy.sk
poradcaprestrechy@ruukki.com

 0800 11 66 55

inzercia-slovakryl-185x78.indd   1 14.2.2014   11:04

Kvalita za super cenu!

Nová adresa:  

WERFEROVA 1, 

KOŠICE 

ŠTÚDIO 

www.nabytok-kollarova.sk

 1.699,- eur
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stavba bránové systémy

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

ber zo 4 typov brán:

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

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

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

 rolovacia brána – navíja sa na hriadeľ  
 nad otvor garáže.

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

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

AKO SI VyBRAť 
GARÁžoVú BRÁNU

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

cERtIFIkát kVAlIty



nu objednáte u konkrétneho dodávateľa, 
je dôležité sa presvedčiť, či tento dodávateľ 
má sídlo spoločnosti, či má oprávnenie na 
montáž garážových brán, či má zaškole-
ných a odborne spôsobilých zamestnan-
cov a či spĺňa BOZP pre bezpečnosť pra-
covníkov, ktorí používajú správne náradie 
na montáž garážových brán, a prípadne či 
vlastní certifikát kvality ISO 9001:2008, 
čo svedčí o kvalitnom výrobnom procese.

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

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

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

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

Peter Pakši

PEMAT Slovakia, s. r. o., Topoľčany 

tel./fax: 038/53 22 105

mobil zákaznícka linka: 0918 941 882 

mobil servis: 0918 668 932

e-mail: pematbrany@pematbrany.sk

www.pematbrany.sk

Foto: Pemat Slovakia

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

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

  pruhovaný motív – atraktívny  
 s rovnomerným rozdelením pruhov na  
 bráne,

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

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

Ďalším z doplnkov dizajnu brány sú pre-
svetľovacie okienka. Je to spôsob, ako pre-
svetliť vnútro garáže a zároveň prikrášliť 
dizajn brány. Na výber je niekoľko druhov 
okienok pre lepšie prispôsobenie k štýlu 
domu. Ďalším krokom po výbere fareb-
ného odtieňa a dizajnu je izolácia panelov 
brány. Pri dnešných nízkoenergetických 
stavbách sa kladie dôraz na kvalitnú izolá-
ciu brány. Dnes je na trhu možnosť izolácie 
od 20 mm – 42 mm. Izoláciu panelu tvorí 
polyuretán. Po obvode je brána izolovaná 
gumeným tesnením. 
VÝBER DoDÁVATEľA 
GARÁžoVEj BRÁNy
Keď už máte vybratý farebný odtieň, di-
zajn a izoláciu brány, je dôležité si vybrať 
správneho dodávateľa brány, ktorý vám ju 
dodá a namontuje. Pri výbere dodávateľa 
sú dôležité faktory, ktoré vám zaručia kva-
litnú dodávku brány a tovaru v presnom 
prevedení podľa výberu, v dohodnutom 
čase a termíne a, samozrejme, kvalitný zá-
ručný a pozáručný servis. Skôr ako si brá-

„je dôležité mať dodaný 
kvalitný tovar a odborne 

prevedenú montáž.“





VTR, s.r.o.    
Bratislavská 2    
940 01 Nové Zámky   
Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251
Mobil:  0903 263 119,  0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk

Už STE SA STRETLI S PojMoM  
„LETNÁ ZÁhRADA“ ?

 mobilné zasklenie terás bezrámovými  
 estetickými systémami

 patentovaný systém otvárania a po- 
 súvania sklenených tabúľ podľa potreby

 tepelná pohoda v každom ročnom  
 období

 variabilita systému predĺži dobu využí- 
 vania terás či altánkov

 podľa potreby uzavrie terasy najrôznej- 
 ších pôdorysných tvarov

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

  kompletne z eloxovaného hliníka,

  elegantný a moderný dizajn,

  odolné voči krupobitiu a námraze,

  integrovaný odkvap,

  možnosť viacerých prevedení: M, y,  
 Tandem atď,

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

Moderné, elegantné, 
flexibilné a stabilné  

Autoprístrešky 
cOOPERIt, s.r.o.

Haburská 49/A
082 01 Bratislava
0918 657 047
e-mail: cooperit@cooperit.sk
www.auto-pristresok.sk
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stavba strecha

KAŽDá DOBRá STRECHA By MALA Byť SCHOPNá SPĺňAť SVOJU ZáKLADNú FUNKCIU – CHRá-
NIť INTERIéR DOMU PRED VONKAJšíMI VPLyVMI A VRTOCHMI POČASIA. NA VyTVORENIE KVA-
LITNÝCH PODMIENOK POD STRECHOU JE DôLEŽITá NIELEN SKLADBA STREšNéHO PLášťA, ALE 
AJ SPRáVNy VÝBER MATERIáLOV A KVALITNÝ SERVIS.

Kto postaví 
KVALITNú STREChU? 

Správny a seriózny obchodník so 
strešnou krytinou s mnohými rokmi 
skúseností vie, s ktorými materiálmi 

sa pracuje dobre, ktoré sú kvalitné a ktoré 
nie.  Kvalitná montážna firma sa „nepod-
píše“ za materiály z pochybných zdrojov 
alebo lacné napodobneniny originálnych 
prvkov.  Aj tu netreba zabúdať, že nielen 
majster, ale aj samotný človek, ktorý si 
majstra najíma, by mal pouvažovať nad 
správnym výberom materiálov.  Napríklad 
kvalitná strešná krytina je testovaná sa-
motným  výrobcom vo veternom tuneli 
(čo nebýva u lacných značiek obvyklé). 
Skúšajú sa v ňom rôzne vplyvy: simulova-
né búrky, rýchle zmrazovacie cykly, horú-
čava, UV žiarenie aj nápory vetra. 

SPlNí VšEtky PREDStAVy 
Môžete si vybrať materiály, farebné kom-
binácie podľa svojich predstáv. Dobrá 
firma vám ochotne poradí najlepšiu mož-
nosť. Má dostatok skúseností aj s netra-
dičnými požiadavkami svojich zákazníkov 
a ochotne vám vyjde v ústrety. 

Jednou z dôležitých skutočností sú refe-
rencie o dokončených a rozpracovaných 
zákazkách podobného druhu. Ak je to 
možné,  choďte sa na vlastné oči presved-
čiť o výsledku predchádzajúcich rekon-
štrukcií. Nie je nič cennejšie ako osobné 
referencie od predchádzajúcich zákazní-
kov. Tí vám poskytnú cenné informácie 
o prístupe montážnej firmy k neočakáva-



ným záležitostiam, navýšeniu rozpočtu 
alebo nepresnosti montážnikov.              
     
Je povinnosťou remeselníka alebo mon-
tážnej firmy  vydať doklad o zaplatení za 
poskytnuté služby, súvisiace so stavbou 
alebo rekonštrukciou. Vydávanie potvrde-
nia by malo byť automatické bez akéhokoľ-
vek  upozorňovania zo strany zákazníka. 
Pozor! Bez dokladu o zaplatení nemáte ná-
rok na prípadnú reklamáciu.  Rekonštruk-
cia sa vám tak môže výrazne predražiť. 

SyStéMOVá ZáRukA 
Dvojročná záruka na akýkoľvek problém 
je dnes štandardom, vyplývajúcim zo zá-
kona. V mnohých prípadoch sa však mô-
žete stretnúť s omnoho dlhšou zárukou. 
V prípade strechy je to aj 15-ročna záruka 
na funkčnosť strechy. Na mrazuvzdornosť 
strešnej krytiny môžete získať nadštan-
dardných 30 rokov. Ak by sa počas nasle-
dujúcich rokov niečo stalo, vďaka systé-
movej záruke prenechajte všetky starosti 
na výrobcu. V prípade uznanej reklamácie 
zabezpečí výrobca strešnej krytiny so sys-
témovou zárukou na svoje náklady aj vý-
menu chybného doplnku, vrátane zloženia 
a opätovného položenia krytiny, nielen 
dodanie náhradného výrobku.  Systémová 
záruka sa tak skutočne oplatí! 

VyVARujtE SA PROBléMOM 
Pri výbere strešného systému dajte pred-
nosť predajcom, ktorí ponúkajú produkty 

preverené rokmi skúseností, majú po-
trebné osvedčenia a certifikáty. „kvalitný 
ucelený systém od jedného výrobcu dáva zá-
ruku istoty, že sa nestanú nechcené poruchy, 
ktoré sú najčastejšie spôsobené náhradami 
originálnych systémových komponentov alebo 
nesprávnou montážou,“ objasňuje Branislav 
Audy zo spoločnosti Bramac. Výhodou, 
ktorú ocení každý, je ucelený a komplex-
ný systém riešenia striech. Komponenty 
do seba perfektne zapadajú. Tým sa stáva 
montáž pre montážnu firmu pohodlnou 
a rýchlou. V prípade výberu strešného sys-
tému od osvedčeného výrobcu máte istotu 
kvality a funkčnosti. Samozrejmosťou je 
odborná montáž, servis a špecializované 
poradenstvo, ktoré vždy poskytne pomoc 
pri akejkoľvek technickej otázke. 

KoľKo MA To BUDE STÁť? 
Rekonštrukcia strechy nemusí byť finanč-
ne náročnou záležitosťou. Vyhľadajte fir-
mu, ktorá vám zadarmo poskytne osved-
čeného odborníka, ktorý vám vypracuje 
kompletnú kalkuláciu na materiál a prá-
cu, zabezpečí vám technické poradenstvo 
a v prípade realizácie aj dodávku všetkého 
tovaru potrebného na rekonštrukciu. Aj 
značková strecha totiž môže byť cenovo 
dostupná.  Cena aj etablovaných výrobcov 
strešných krytín sa pohybuje od 6,60 eura. 

Ak ste sa rozhodli rekonštruovať stre-  
chu (180 m²) vášho rodinného domu, 
poskytneme vám ilustračný prehľad cien  

a nákladov, spojených s rekonštrukciou 
strechy: 

CENA KOMPLETNEJ STRECHy renomo-
vaného výrobcu  s originálnym príslušen-
stvom – od 3 000 eur. 

CENA KOMPLETNEJ SOLÁRNEJ ZO-
STAVy renomovaného výrobcu na ohrev 
vody – od 3 200 eur.

CENA NADKROKOVéHO ZATEPĽOVA-
CIEHO SySTéMU (ktorý nahradí klasickú 
minerálnu vlnu, plné debnenie a strešnú 
fóliu) – cca 4 600 eur. 

CENA POKRýVAČSKýCH PRÁC – sedlo-
vá strecha 15 m² – 2 700 eur. 

CENA POKRýVAČSKýCH PRÁC – valbo-
vá strecha 17 m² – 3 060 eur. 

ODVOZ STAREJ KRyTINy – 5 m³ – 
cca 300 eur. 
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4. ODBORNý SERVIS – dobrý výrobca vy-
hotoví cenové kalkulácie, poskytuje plno-
hodnotnú technickú podporu.

5. ZÁRUKA – kvalitní výrobcovia dokážu 
poskytnúť záruku až 30 rokov na mra-
zuvzdornosť a 15 rokov na funkčnosť 
strešného systému.

6. DOPRAVA ZADARMO – kvalitná firma 
šetrí váš čas aj peniaze. 

7. PROFESIONÁLNA MONTÁŽ – dobrý 
výrobca odporučí odborne zaškolenú rea-
lizačnú firmu.

8. KOMPLEXNý SySTéM – vyberte si vý-
robcu, ktorý dodáva ucelený strešný sys-
tém, vrátane príslušenstva. 

AKo SA BRÁNIť PRED FUŠERMI?
1. NEVyDÁ DOKLAD O ZAPLATENÍ – 
obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpek-
ciu: www.soi.sk, informačná linka: 0850 
11 937.

2. REKLAMÁCIA STRECHy – obráťte sa 
na tzv. strešného policajta, ktorý preverí 
férovosť cenovej kalkulácie, kvalitu na-
vrhnutých komponentov (hlavne streš-
ných doplnkov), ako aj možnosti rekla-
mácie strechy: www.spolahlivastrecha.sk, 
tel: 037/692 00 03.

3. OPRÁVNENÁ CENA – ak máte po-
chybnosti nad férovosťou cenovej po-
nuky, neváhajte nakontaktovať priamo 
výrobcov stavebných materiálov, ktorí 
vám pripravia cenové ponuky podľa vami 
zvolených kritérií. Môžete tak predísť 
neoprávnene navýšenej cene od remesel-
níkov či stavebnej firmy.         

4. NEZNÁME REFERENCIE  – ak máte 
pochybnosti nad schopnosťami majstra, 
môžete si ho preveriť na mnohých diskus-
ných fórach venujúcich sa stavebníctvu: 
www.modrastrecha.sk, 
www.stavebnictvo.sk.

Michal Ondruš

Foto: Bramac, Schiedel a archív redakcie

AKo SI VyBRAť KVALITNého 
VÝROBcu :
1. TRADÍCIA – vyberte si strechu prevere-
nú rokmi skúseností. 

2. SPOĽAHLIVOSť – výrobca by mal po-
skytovať záruku kvality strechy bez fareb-
ných rozdielov. 

3. NASIAKAVOSť – krytina by mala byť 
čo najmenej nasiakavá a tým čo najmenej 
zaťažovať váš starý krov.

AKO ROZOZNAť MAJSTRA OD FUšERA? 

Fušersky urobené úžľabie strechy Správne položená strecha. Foto: Bramac

Komín v nevyhovujúcom stave Správne vyhotovený komín: Foto: Schiedel

stavba strecha
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stavba strecha

POSTAVIť KVALITNÝ DOM 
S PEKNÝM PODKROVíM, 
KTORé NEBUDE PLyTVAť 
ENERGIOU, NIE JE VôBEC 
JEDNODUCHé. MNOHí 
SA DOPúšťAJú PRI JEHO 
NAVRHOVANí VIACERÝCH 
CHÝB. JEDNOU Z NICH JE 
ZLá VOľBA IZOLáCIE. 

Vystavte 
PODkROVIE NA OBDIV

NADkROkVOVá IZOlácIA
Na to, aby cez strechu neunikala energia, 
je potrebné kvalitne zaizolovať strechu. Ak 
si chceme vybrať kvalitnú izoláciu, mali by 
sme sa sústrediť na jej tepelnú vodivosť. 
Čím je menšia, tým sú lepšie tepelnoizolač-
né vlastnosti stavebného materiálu.  Vývoj 
v prípade izolácii ide neustále dopredu 
a moderné izolácie dnes splnia tú istú izo-
lačnú funkciu aj s menšou hrúbkou.  „Pre 
porovnanie, izolácia strechy polyuretánom 
s hrúbkou 1,9 cm má rovnaké tepelnoizo-
lačné vlastnosti ako murivo hrúbky 37,1 
cm z dierovaných keramických tehál,“ 
objasňuje Vladimír Čáni zo spoločnosti 
Bramac. Ak porovnáme ostatné stavebné 
materiály, tak  za polyuretánom s hrúbkou 
2,6 cm je polystyrén a minerálna vlna. Ak 
by ste si vybrali na izoláciu korok, bude-
te potrebovať 3,4 cm, a v prípade dreva  
9,8 cm. 

Moderným, efektívnym a trvale funkčným 
riešením je použitie nadkrokvovej izolácie. 
Tá so sebou prináša viacero výhod.  Na jed-
nej strane je to minimálny únik tepla cez 
krokvy, možnosť dodatočného zateplenia 
obývaných priestorov zvonku bez zásahu 
v interiéri, ale aj dobrá vetrotesnosť a zní-
ženie rizika vniknutia kún do tepelnej izo-
lácie v porovnaní s inými spôsobmi rieše-
nia izolácie strechy. 

Nadkrokvová izolácia sa vyrába z polyizo-
kyanurátovej peny na báze polyuretánu 
(PIR).  Tento tepelný izolačný materiál sa 
kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. 
Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov 
cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla. Dô-
ležitým aspektom pri nízkoenergetickej 
streche je aj spolupráca so strešnou kry-
tinou a ich spoločná schopnosť neprepúš-
ťať teplo v lete cez strechu.  Počas letných 
horúčav totiž povrchová teplota strešnej 
krytiny dosahuje neraz až 80 °C.  Kvalitná 
strešná skladba s izoláciou dokáže spoma-
liť prestup tepla zvonku do interiéru až 
o 25 %. Toto má vplyv na zníženie poci-
ťovanej teploty v interiéri počas horúcich 
letných dní. 

MEDZI- A PODkROkVOVá 
IZOlácIA  
V tomto prípade ide o klasický spôsob za-
teplenia podkrovia, pri ktorom sa tepelná 
izolácia kladie najskôr medzi krokvy a ná-
sledne aj po ne. Táto technológia zamedzí 

Požiadavky na výstavbu nových do-
mov sa neustále sprísňujú. Nie je sa 
čomu čudovať, pretože  energie spo-

jené s prevádzkou budov predstavujú 40 % 
celkovej spotreby energie v celej Európskej 
únii. Podľa aktuálnych smerníc  domy po-
stavené od roku 2020 budú musieť spĺňať 
náročné požiadavky a mať takmer nulovú 
spotrebu energie. Strecha je neraz hlav-
ným zdrojom úniku drahocenného tepla, 
preto je potrebné dobre si premyslieť izolá-
ciu, ktorá však nebude brániť drahocenné-
mu priestoru v obytnom podkroví.

Pri tvorbe obytného podkrovia musíme 
brať do úvahy konštrukciu strechy. Naj-
častejšie sa môžeme stretnúť so sedlovou 
strechou s dvomi rovnako dlhými šikmi-
nami. Čím sú šikminy strmšie, tým je väčší 
využiteľný priestor pod strechou. Strechy 
so sklonom 35 až 45° sú na výstavbu obyt-
ného podkrovia ideálne, ale aj plochejšie 
strechy sa dajú dobre využiť, ak bočné 
múry poskytujú v podkroví dostatočnú 
svetlú výšku.  Minimálna svetlá výška 
obytných miestností podkrovia v rodin-
ných domoch má byť 2,3 m. 
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vzniku tepelných mostov v oblasti podkro-
via. Aby boli splnené požiadavky na tepel-
noizolačné vlastnosti konštrukcie, pokladá 
sa izolácia vždy vo dvoch alebo viacerých 
vrstvách. „jednou z možností, aby podkrovie 
bolo útulne, a pritom plnilo funkcie z hľadiska 
tepelnej izolácie, je použitie dosák z kamennej 
vlny,“ objasňuje Martin Henčel zo spo-
ločnosti Rockwool. Izolačné schopnosti 
výrobkov z kamennej minerálnej vlny sú 
dané veľkým obsahom vzduchu v celom 
ich objeme. Vzájomne prepletenými vlák-
nami orientovanými rôznymi smermi vy-
kazujú výrobky tvarovú stálosť a pružnosť, 
čo je v prípade podkrovia veľmi dôležité. 
Izolácia z kamennej minerálnej vlny priľne 
ku konštrukcii a pri aplikovaní v súlade s 
odporúčaním výrobcu nevytvára tepelné 
mosty a zachováva tepelné i mechanické 
vlastnosti po celú dobu životnosti. Správ-
ne uložené vlákna v celom objeme výrob-
ku zamedzujú stláčaniu rezaných hrán a 
zaisťujú jednotnú hrúbku celého povrchu 
izolovaného priestoru. Kamenná minerál-
na vlna si zachováva vďaka väčšej objemo-
vej hmotnosti a menšej kompresii svoju 
hrúbku, neklesá, nedeformuje sa a nestrá-
ca svoje vlastnosti, dokonca ani vplyvom 
zmien poveternostných podmienok počas 
mnohých rokov užívania.

Postup izolácie medzi a pod krokvami je 
veľmi jednoduchý. Odrežeme izoláciu na 
požadovaný rozmer. Dajte si ale pozor, 
izolácia by mala byť o 1 cm širšia, ako je 
priestor medzi krokvami. Robíme to z dô-
vodu dôkladného utesnenia pozdĺž kro-
kiev. Následne izoláciu vtlačíme medzi 
krokvy tak, aby nevznikla žiadna medzera 
a škára. Po vložení prvej vrstvy izolácie na-
montujeme drevený pomocný rošt, ktoré-

ho výška zodpovedá hrúbke druhej vrstvy 
izolácie. Následne vložíme druhú vrstvu 
izolácie a parozábranu. Tá musí byť vzdu-
chotesne uzatvorená, zlepená vo všetkých 
spojoch a doliehať k stene. Nasleduje 
montáž závesov nosného roštu sadrokar-
tónu. Pomocou roštu vymedzíme aj vlo-
ženie tretej vrstvy izolácie. Ako posedné 
namontujeme sadrokartónové dosky. 

Michal Ondruš

Foto: Rockwool, Bramac a archív redakcie



Vonkajšie tienenie, ako je všeobec-
ne známe, je oveľa účinnejšie ako 
vnútorné, keďže zachytáva slnečné 

lúče ešte pred dopadom na plochu skla ale-
bo fasádu. K vonkajším tieniacim prvkom 
patria dnes predovšetkým žalúzie. Líšia sa 
od slnolamov svojou charakteristickou po-
hyblivosťou a materiálom. 

VoNKAjŠIE žALúZIE 
Moderné exteriérové žalúzie patria v sú-
časnosti k najefektívnejším, najkvalit-
nejším a esteticky účinným vonkajším 
tieniacim prvkom. Sú sofistikovanejšou 
podobou tradičných roliet. Žalúziu tvorí 
systém posuvných nastaviteľných lamiel, 

ktoré sú väčšinou umiestnené horizon-
tálne, no výrobcovia dnes dokážu vyrobiť 
aj rôzne iné verzie ich usporiadania. Z ar-
chitektonického hľadiska majú vonkajšie 
žalúzie aj tú prednosť, že vytvárajú podľa 
polôh nastavenia vždy iný vzhľad okna či 
presklenej steny s rôznym odrazom svetla. 
V súčasnom období sa tieto moderné ex-
teriérové žalúzie čoraz častejšie objavujú aj 
na rodinných a bytových domoch.

FuNkcIE A VÝhODy 
ExTERIéRoVÝCh  žALúZIí:
-  základnou funkciou vonkajších žalúzií je  
 tienenie – predstavujú účinnú ochranu  
 pred nežiaducou insoláciou v lete, 
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ESTETICKá OCHRANA PRED INSOLáCIOU 

VoNKAjŠIE žALúZIE

SVETLO JE DôLEŽITÝM PREDPOKLADOM PRE ŽIVOT, ALE SLNEČNÝ SVIT JE TREBA ČASTO AJ REGU-
LOVAť. POUŽíVANIE EXTERIéROVÝCH CLôN SA OKREM ARCHITEKTONICKéHO ZáMERU ODVíJA 
OD FAKTU, KEď OBJEKT ČI JEHO ČASTI NEMá VÝHODNú ORIENTáCIU VOČI SVETOVÝM STRANáM. 
FASáDy By SA TAKTO PREHRIEVALI A PRESLňOVALI VIAC, AKO JE POTREBNé. 

01
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-  pri rôznych polohách lamiel poskytujú  
 možnosť rôzneho stupňa zatienenia,
-  majú izolačnú funkciu, zlepšujú tepel- 
 noizolačné vlastnosti okna či presklenej  
 steny,
-  znižujú náklady na energie, v lete na  
 chladenie, v zime na vykurovanie,
-  regulujú osvetlenie vnútorných priesto- 
 rov, efektívne využívajú denné svetlo,  
-  umožňujú vetranie aj pri zatienenom  
 okne, 
-  znižujú intenzitu hluku z exteriéru,
-  znižujú prašnosť v objekte,
-  predstavujú ochranu súkromia pred  
 nežiaducimi pohľadmi zvonku, 
-  poskytujú určitú ochranu  pred vniknu- 
 tím do objektu – bezpečnostná funkcia,  
-  predstavujú mechanickú ochranu pred  
 dažďom, mrazom, vetrom, pred zmenou  
 farby rámov okien, 
-  predlžujú životnosť okien, 
 - flexibilné lamely žalúzií odolávajú vetru  
 a vrátia sa do pôvodného tvaru,
-  dlhá životnosť a jednoduchá obsluha,
- lamely existujú aj odhlučnené s tesne- 
 ním,
- prispievajú k estetickému vzhľadu ob- 
 jektu, 
- široké možnosti aplikovania: na okná,  
 presklené steny, zimné záhrady a pod.

MAtERIál PRE VONkAjšIE 
žALúZIE
Exteriérové žalúzie sa najčastejšie vyrába-
jú z hliníka, plastu a dreva. Pre hliníkovú 
verziu sa používa tenká hliníková lišta. 
S touto tenkou hliníkovou lamelou sa do-
siahne  maximálna skladobnosť lamiel pri 
ich vytiahnutí, zaberajú tak minimálny 
priestor. Vysoká kvalita   materiálov, pou-
žitých na výrobu lamiel, má vplyv na  ich  
bezproblémové ovládanie a jednoduchú 
údržbu.

TVAR A VEľKoSť LAMIEL, 
FAREBNoSť
Exteriérové žalúzie bývajú v dvoch základ-
ných tvaroch,  tzv. typy Z a C.  Formova-
ním lamely v priereze do tvaru písmena 
Z alebo C sa zvyšuje pevnosť lamely. Roz-
diel týchto dvoch typov vonkajších žalúzií 
je aj vo veľkosti horného úložného boxu. 
Typ žalúzie Z predstavuje rovná lamela  
v strede zalomená so zahnutím na kon-
coch. Používajú sa v šírke 8 – 9 cm. Geo-
metria lamiel v tvare Z umožňuje výborné 
zatváranie lamiel a dokonalé zatemnenie, 
a tieto lamely najúčinnejšie odolávajú vet-
ru. Zhrňovacie lamely typu C majú oblú-
kový prierez v tvare otvoreného písmena 
C so zahnutými okrajmi kvôli spevneniu. 

01 Exteriérové žalúzie sa výrazne podieľajú na 

architektonickom vzhľade budovy, najmä ak 

tienené plochy tvoria podstatnú časť fasád.

02 Rôznymi polohami lamiel je možné do- 

siahnuť rôzny stupeň tienenia pred slnečnými 

lúčmi.

03 Lamely žalúzií sú vo väčšine prípadov 

umiestnené v horizontálnej línii.

04 Pomocou žalúzií možno regulovať osvetle-

nie interiéru denným svetlom.

05 Krycí box alebo kazeta sú nerušivou súčas-

ťou systému vyťahovaných lamiel do hornej 

polohy.

02

03

04

05
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Používajú sa v šírkach 4 – 8 cm, najčas-
tejšie rozmery sú 5, 6,5 a 8 cm. Veľkou 
prednosťou  lamiel typu C je ich elegantný 
vzhľad bez ostrých hrán. V poslednej dobe 
sa uplatňuje ukladanie lamiel s vyosením 
zmenšujúcim zhrnutie vytiahnutej žalú-
zie. Pohyblivosť lamiel môže byť až 180 
stupňov.  V ponuke je dnes veľké množ-
stvo  farebných odtieňov  pre exteriérové 
žalúzie. Povrch lamiel býva lakovaný a far-
bu je možné si vybrať podľa vzorkovníka 
farieb.

kRytIE V BOxE
Exteriérové žalúzie sa montujú s krycím 
boxom alebo kazetou, ktorá chráni lamely 
vo vytiahnutej polohe. Toto krytie žalúzií 
nad oknom či presklenou plochou  možno 
zahrnúť už pri stavbe objektu ako súčasť 
konštrukcie okna (bude celkom skryté) 
alebo namontovať na fasádu dodatočne. 
Umiestnenie exteriérových žalúzií na exis-
tujúce okná môže fasádu aj pokaziť, preto 
je vhodné zahrnúť exteriérové žalúzie už 
do  projektu stavby.

OVláDANIE ExtERIéROVÝch 
žALúZIí 
Vonkajšie žalúzie je možné ovládať mecha-
nicky, čiže manuálne kľukou z interiéru, 
alebo elektronicky, buď vypínačom, alebo 
diaľkovým ovládaním z vnútra miestnosti. 
Mechanické ovládanie už  patrí minulosti, 
dnes vládnu moderné inteligentné  systé-
my. Elektronicky riadené žalúzie sú ovlá-

dané pomocou senzorov, ako sú veterný, 
svetelný a dažďový snímač.  Tieto automa-
tické kontrolné systémy výrazne zvyšujú 
komfort ovládania. Inteligentná elektro-
inštalácia zabezpečí ovládanie exteriérovej 
žalúzie z ktoréhokoľvek miesta či auto-
matické spúšťanie a vyťahovanie žalúzií  
v závislosti od poveternostných podmie-
nok. Základom ich riadenia je meteorolo-
gická stanica,  sledujúca vonkajšie pomery. 
Inteligentné systémy možno ovládať aj cez 
internet alebo mobilný telefón.

žALúZIE A ARChITEKTúRA 
OBjEktu
Tieniace prvky, ku ktorým patria predo-
všetkým vonkajšie žalúzie, sa principiálne 
podieľajú na vizuálnom pôsobení členenia 
fasády. Množstvo presklených plôch na 
fasádach, ich rozmery a proporcie závi-
sia, okrem iných faktorov či zámerov, aj 
od orientácie objektu na svetové strany. 
Transparentné plochy orientované na juž-
nú stranu je väčšinou nutné zabezpečiť 
možným tienením. Tieto výrazné tienia-
ce prostriedky, akými exteriérové žalúzie 
nesporne sú, sú dnes súčasťou moderné-
ho dizajnu všetkých typov budov, vráta-
ne rodinných a bytových domov. Svojou 
plošnou výmerou, tvarom, materiálom  
a farebnosťou tvoria nezanedbateľnú sú-
časť architektonického stvárnenia budovy. 
Dokážu oživiť fasády objektov od veľmi 
výrazného pôsobenia cez veľmi citlivé har-
monické až neutrálne pôsobenie.

ZáVER
Nové či zrekonštruované  budovy si bez 
pekných a účinných  tieniacich prvkov už 
ani nevieme predstaviť. Svojimi výhodami 
a funkciami sú vonkajšie žalúzie veľkým 
prínosom v riešení estetického tienenia 
presklených plôch fasád. Flexibilné rieše-
nia ponúkajú rôzne typy, materiály, tvary, 
veľkosti a usporiadanie lamiel. Ich voľba 
musí rešpektovať charakter budovy, pro-
porcie členenia fasády a jej celkový vzhľad. 
Ako všetky vnímané exteriérové tieniace 
prvky sa výraznou mierou podieľajú na ar-
chitektúre objektu.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

Fakulta architektúry STU,  Bratislava

Foto: archív autora a firiem

06 Žalúzie svojou rytmickou štruktúrou subtíl-

nych prvkov – lamiel vždy prispievajú k estetic-

kému vzhľadu objektu.

07 Vonkajšie žalúzie s efektným dizajnom 

povrchovej úpravy – dreva.

08 V súčasnosti je na trhu množstvo farebných 

odtieňov vonkajších žalúzií.

08
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07
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Vonkajšie žalúzie
Profirol s.r.o.
ul. Prielohy 1C
01007 - Žilina

MontujeMe na celoM SloVenSku!

kontakt: 0907 823 724, 0948 411 418
email: profirol@profirol.sk
www.profirol.sk
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KAŽDÝ DOM Má SVOJ ARCHITEKTONICKÝ VZHľAD A ZáHRADA AKO JEHO NEODDELITEľNá 
SúČASť DOTVáRA CELKOVÝ DOJEM. ZáHRADA By MALA Byť úČELNá A MALA By  NáS PRIťA-
HOVAť SVOJOU ATMOSFéROU. PREDOVšETKÝM By MALA POSKyTOVAť PRIESTOR PRE VäČšIE 
PLOCHy TERáS, KTORé UMOŽňUJú CELOROČNú PREVáDZKU A OCHRANU PRED SLNKOM, VE-
TROM ČI DAŽďOM. 

ELEGANTNÝ DIZAJN, 
MAxIMálNA kVAlItA
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PERgOtENDA® MIllENIuM 

Pergola Millenium je ideálnym doplnkom 
súčasnej modernej architektúry. Kon-
štrukcia je vyrobená z hliníka a jej jedno-
duché, čisté tvary vytvárajú dlhodobé es-
tetický hodnoty.

Pergola je odolná voči vetru a vode. Uza-
vrieť ju môžete rolovacími fóliami ER-
METIKA® alebo posuvnými sklenenými 
výplňami. Pomedzi zdvojené predné nohy  
a trámy je riešený zvod vody. 

Motorická strecha je zo špeciálnej trojvrs-
tvovej PVC látky ECLISSI. Vrchná stra-
na látky je upravená tak, aby voda po nej 
dokonale stekala. Stredná vrstva je black- 
outová, slnko ju teda nepresvieti a spodná 
vrstva imituje plátno.

Strecha môže mať sklon, vtedy je ukonče-
ná predným žľabom, cez ktorý voda odte-
ká. Pergola Millenium však môže mať aj 
rovnú strechu, vtedy voda vyteká  po stra-
nách látky.

tIENIAcA PlAchtA MAgIcAl 

Elegancia na mieru – aj tak by sme mohli 
označiť tieniacu plachtu Magical, ktorej 
rozmery sa dajú upravovať na zákazku až 
do veľkosti 70 m2. Nepotrebuje žiadne na-
pínacie výstuhy a je k dispozícii ako jedna 
plachta (trojuholník) alebo séria dvoch 
plachiet (štvorec alebo obdĺžnik), ktoré 
môžu byť vybavené ručným alebo motoro-
vým systémom naťahovania. 

Súčasťou motorových verzií je aj anemo-
meter, ktorý v prípade silného vetra au-
tomaticky plachtu uzavrie. Inovatívne je 
elegantné riadenie pomocou jedného lana. 
Stĺpy z nerezovej ocele v kombinácii s plát-
nom Dacron® zaručujú špičkové technické 
parametre a rafinovaný, elegantný dizajn.

Profirol, s. r. o.

Prielohy 1C

010 07  Žilina

Tel: 041/5532616

Mobil: 0948 670 008

lehota.t@profirol.sk

www.pergoly-altanky.sk

Spoločnosť Profirol prináša komplex-
né riešenie, aby sa exteriér premenil 
na príjemný a útulný priestor.

Niektoré riešenia si vyžadujú individuálny 
prístup, pri ktorom sú tieto prvky nená-
padné, ale zároveň efektné a odolné. Pra-
videlné inovácie a široký výber výrobkov 
ponúkajú rôzne možnosti prevedení s ma-
ximálnym dôrazom na potreby zákazníka. 



MODERNé

PRíStREšky
NOVODOBé STAVBy V ZáHRADáCH NADVäZUJú NA TRADíCIU PERGOL, ALTáNKOV ČI ZIMNÝCH 
ZáHRAD A NACHáDZAJú ČORAZ VäČšIE UPLATNENIE V PRIESTOROCH NAšICH ZáHRAD. PRI 
ICH VÝSTAVBE ZOHRáVA PRVORADú úLOHU PREDOVšETKÝM FUNKCIA, KTOREJ BUDú SLúŽIť. 
NEMENEJ DôLEŽITé JE VšAK AJ ICH ESTETICKé STVáRNENIE, KTORé MUSí úZKO KOMUNIKOVAť  
SO šTÝLOM SAMOTNEJ ZáHRADy.
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V    rozličnej forme sprevádzajú zá-
hradné prístrešky ľudstvo v priere-
ze celej jeho histórie. Boli prítomné 

už v starovekom Egypte,  Ríme či Grécku, 
kde v pôvodnej podobe slúžili na strechách 
domov ako tienidlá či rozhľadne do okolité-
ho prostredia. Až neskôr sa začali umiest-
ňovať v priestoroch záhrad, kde v priebehu 
tisícročí nadobudli rozličné funkcie.  Slú-
žili ako domáce svätyne, vonkajšie kuchy-
ne, čajovne či spálne. Dnešné prístrešky 
za nimi v žiadnom ohľade nezaostávajú  
a kombinujúc jednotlivé funkcie ponú-
kajú komfortné zázemie pre každodenný  
oddych. 

uMIEStNENIE PRíStREškOV

Stavby podobného charakteru sú vždy 
umiestňované vo výrazných kompozič-
ných bodoch, v miestach, na ktoré sa sú-
streďujú pohľady, poprípade z ktorých sa 
ponúka najkrajší výhľad na záhradu. Ich 
umiestnenie si preto vyžaduje, aby boli 
vhodne esteticky stvárnené, kvalitne vy-
hotovené a materiálovo a farebne ladili  
s prostredím, v ktorom sú osadené. Kom-
pozícia záhrad sa im neraz  prispôsobuje  
a úzko s nimi komunikuje. Niet sa čo ču-
dovať, veď práve v týchto stavbách trávime 
najviac času. Moderné koncepcie v nich 
kombinujú možnosti prípravy jedál s pa-
sívnym oddychom. Pohodlné posedenie  
a kuchynské zázemie je najväčším lákad-
lom najmä pre tých, ktorí hľadajú únik od 
hektického ruchu každodenného života.  

01 Pri moderných prístreškoch je dôležité 

farebné a materiálové zladenie jednotli-

vých prvkov.

02 V kurze sú nielen prístrešky s klasic-

kým pôdorysom, ale i rôzne abstraktné 

konštrukcie, komunikujúce s celkovou 

kompozíciou záhrady.

03 Tvarové a materiálové riešenie prístreš-

ku je vskutku nevyčerpateľné.

04 Vo vidieckych štylizáciách sa opäť k slo-

vu hlásia prístrešky s trstinovou strechou.

01

03

04

02



88

NOVODOBé StVáRNENIE

Podoba takýchto stavieb je v skutku rôzno-
rodá. Závisí predovšetkým od záhradného 
štýlu, s ktorým musí úzko komunikovať.  
Dizajn takýchto prístreškov je limitovaný 
jedine predstavivosťou architekta a šká-
lou materiálov, ktoré môžu byť na ich vý-
stavbu použité. K najpopulárnejším ešte 
stále patrí drevo a oceľ, do popredia sa 
však čoraz viac pretláčajú aj plasty či kovy 
ako hliník, nerez alebo meď v kombinácii  
s modernými strešnými krytinami z plas-
tov či skla. Farebnosť, materiálové preve-
denie či uplatnenie jednotlivých funkcií 
závisí predovšetkým od potrieb a nárokov 
majiteľov.  

Pri hmotovom členení sa dôraz kladie pre-
dovšetkým na jednoduché línie, uplatnia 
sa však aj prísne geometrické tvary v op-
tickom prepojení na ostatné kompozičné 
prvky v záhrade, s ktorými však musia ak-
tívne komunikovať. 

INtEgROVANIE kuchyNSkÝch 
PRVkOV

Ruka v ruke so zaujímavým stvárnením 
prístreškov ide aj integrovanie kuchyn-
ských prvkov do priestoru záhrady. Trend 
prichádzajúci z austrálskeho kontinentu 
si získava čoraz viac fanúšikov i v našich 
končinách. Na kuchynský drez, zabudo-
vaný gril, piecku či úložné priestory pre 
kuchynskú vybavenosť myslí i čoraz viac 

našincov. Letné kuchyne  ponúkajú mož-
nosti pre kulinárske vyžitie a spríjemnia 
strávené chvíle v záhrade.

Popularita záhradných prístreškov rastie 
v priamej úmere s rozvojom záhradného 
dizajnu. Tvoria najdôležitejšiu stavebnú 
jednotku záhrady, v ktorej sa spájajú všet-
ky aktivity spojené s oddychom či prípra-
vou jedál. Ich prvoradou funkciou však aj 
naďalej  zostáva predovšetkým možnosť 
schovať sa pred nečakanými zrážkami či 
úmornými slnečnými lúčmi. Umožňujú 
nám predĺžiť čas strávený v záhrade a tým 
pádom nám predlžujú možnosti oddychu 
a regenerácie v nej.

Ing. Zoltán Nagy, záhradný architekt

Foto: Grand Garden a archív redakcie

05 Moderne poňaté prístrešky dotvárajú 

charakter záhrady a sú jej neoddeliteľnou 

súčasťou.

06 Pergola v klasickom ponímaní, dopl-

nená skleneným prestrešením je nielen 

dizajnová, ale i praktická.

07 úložný priestor ako súčasť záhradné-

ho prístrešku je praktickým a funkčným 

riešením.

08 Fantázii sa medze nekladú – platí to 

predovšetkým pri prístreškoch v tematic-

kých záhradách.

05

07

06

08

relax záhrada



DLAŽBA ANTICO od ABW je pre mňa symbolom návra-
tu k prírode. Skvele ladí s historickou aj modernou architek-
túrou. Kombinácia dvoch rozmerov dlažby umožňuje jej rôz-
norodé uloženia. Je ideálna pre námestia, chodníky, terasy 
aj oblúkové plochy. Dobre sa kombinuje s ABW platňami 
Travertino a Imperial.

Akad. arch. Jana Antalová, PhD. 

TRENDY
EXTERIÉRU
U VÁS DOMA 

Podrobné informácie o výrobkoch ABW nájdete na webovej 
stránke www.abw.sk.
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Oddychové zóny
LETO SA UŽ ZAČALO A Vy SA NEVIETE DOČKAť TOHO, AKO SI HO VyCHUTNáTE PLNÝMI Dúš-
KAMI? NAPRíKLAD V PODOBE RAňAJOK ALEBO VEČERNÝCH POSEDENí S RODINOU A PRIATEľ-
MI U VáS V ZáHRADE ČI NA BALKóNE? NA VEľKOSTI VášHO VONKAJšIEHO PRIESTORU NEZá-
LEŽí – MáME PRE VáS RIEšENIA PRE KAŽDÝ BALKóN AJ ZáHRADU, KTORÝM NEODOLáTE!   

01 02

03

relax záhrada
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Predstavte si, ako na vás po dlhom pracovnom 

dni bude v záhrade čakať oáza oddychu v po-

dobe veľkého ležadla, k tomu už len džbán 

chladenej mätovej limonády a dobrá kniha. 

Nemusíte snívať, váš sen sa môže stať skutoč-

nosťou – s ležadlom ÄPPlARÖ (obr. 01)  

s mäkučkou podložkou hÅLLÖ (obr. 01). Je 

také pohodlné, že razom zabudnete na vašu 

posteľ v spálni. 

Po zotmení si spríjemnite atmosféru lampáš-

mi na čajové sviečky SOlMyS (obr. 02) 

a zohrejte sa pod teplučkou flisovou dekou 

lISEl (obr. 03) s pohárom červeného vína. 

Vôňa mora, pečených rýb a teplý piesok pod 

nohami – o prímorskej atmosfére už nemusíte 

len snívať, môžete si ju vytvoriť priamo u vás 

doma! Sezónnou ponukou textílií a ďalších 

doplnkov sa prenesiete na slnečnú pláž. 

kolekcia textílií lISEl je inšpirovaná námor-

níkmi a rybármi a ich rannými cestami na šíre 

more za lovom rýb. So saténovými posteľ-

nými obliečkami (obr. 04) sa vďaka presným 

súradniciam nestratíte. 

Spánku dodá pocit morského dobrodružstva 

vankúš so vzormi lán (obr. 05) a v tvare 

lodných bójok (obr. 05). Každý správny 

námorník má doma mäkký plážový uterák 

(obr. 06).

Oddychové zóny

Chystáte sa podávať vo vašej záhrade chutné 

grilované ryby? Dokonale vyniknú na tema-

tických podnosoch so vzormi rýb a mor-

ských plodov BEVISTA (obr. 07).  

Skvelým pomocníkom na servírovanie je 

záhradný vozík VINDALSÖ (obr. 08), ktorý 

vám poskytne priestor na servírovanie alebo 

uskladovanie kuchynského riadu a náčinia. 

Vašich hostí pohodlne usaďte za jedálenskou 

súpravou ÄNgSÖ (stôl a 4 stoličky), ktorá sa 

hodí do kvetinovej záhrady (obr. 09).

04 05 06

07 08 09                           
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10 11 12

13 14 15                    

Ak nevlastníte dom so záhradou, to ešte neznamená, že si nemôžete 

vytvoriť záhradnú atmosféru na balkóne. Aj malý mestský balkón môže 

vyzerať ako oáza zelene, stvorená pre relax s dávkou osobitého šarmu. 

Farebné skladacie stoličky a stoly MäLARÖ (obr. 10) sa dajú rôzne 

kombinovať, napríklad s kvetináčmi SoCKER (obr. 11) vo viacerých 

veľkostiach. Punc originality získate hravou kombináciou niekoľkých 

farieb zároveň. 

štýlovo pôsobí aj latkový kvetináč ASKhoLMEN (obr. 12), ktorý 

dáva rastlinám priestor na zapustenie koreňov. Vypestujte si v ňom 

ozdobný vinič, ktorý jednoducho zachytíte na mriežku z tej istej 

kolekcie.

Myslieť môžete vo veľkom aj na malom balkóne, treba len nájsť vhodný 

nábytok, ktorý ušetrí priestor a bude mať to správne a efektívne vyu-

žitie. Lavica s úložným priestorom a nástenný panel äPPLARÖ 

(obr. 13) sa dajú skombinovať a vytvoria tak pohodlné miesto na sede-

nie. Vďaka trojposchodovému kvetinovému stojanu ASKhoL-

MEN (obr. 14) bude mať svoje využitie aj nevýrazný kút. 

Radi počas letných dní raňajkujete vonku? Raňajky na balkóne môžete 

servírovať na šikovnom stolíku ASkhOlMEN (obr. 15), ktorý pripevní-

te ku stene alebo na balkónové zábradlie. Skombinujte ho so skladací-

mi stoličkami ASKhoLMEN (obr. 15).

Reko v spolupráci s Ikea 

Foto: Ikea

relax záhrada





TRENDY
EXTERIÉRU
U VÁS DOMA 

Podrobné informácie o výrobkoch ABW nájdete na webovej 
stránke www.abw.sk.

PLOTOVÝ SYSTÉM ANTICO  od ABW s prírodným vzhľa-
dom povrchu a farieb je vhodnou voľbou do záhrad, ale 
aj k súčasnej architektúre. Kombinácia len dvoch prvkov 
umožňuje vyskladať rôzne objekty plotov, nízkych múrikov, 
žardiniér, lavičiek, schodov a dlažieb. Všetko v jednom štýle 
v súlade so záhradnou úpravou, alebo v kontraste bielych 
stien a skla domu. 

Akad. arch. Jana Antalová, PhD. 
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VYRÁBaMe a DoDÁVaMe:
– štiepané betónové tvarovky  
    UNI BLOK
– debniace tvarovky DT VITAL
– hladké tvorovky UNI BLOK

Krásne domy si žiadajú Krásne ploty
15-ročná KValita na sloVensKU

Vital s.r.o.
914 42 Horné Srnie 389
tel./fax: 032/65 888 61, 74
e-mail: vital@ba.telecom.sk
www.vitaltn.sk

DoDÁVaMe:
plastové profily 
EVERWOOD
„večné drevo“

pozýVame Vás do našej VzorKoVne

TRENDY
EXTERIÉRU
U VÁS DOMA 

Podrobné informácie o výrobkoch ABW nájdete na webovej 
stránke www.abw.sk.

PLOTOVÝ SYSTÉM ANTICO  od ABW s prírodným vzhľa-
dom povrchu a farieb je vhodnou voľbou do záhrad, ale 
aj k súčasnej architektúre. Kombinácia len dvoch prvkov 
umožňuje vyskladať rôzne objekty plotov, nízkych múrikov, 
žardiniér, lavičiek, schodov a dlažieb. Všetko v jednom štýle 
v súlade so záhradnou úpravou, alebo v kontraste bielych 
stien a skla domu. 

Akad. arch. Jana Antalová, PhD. 
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šTÝL, ELEGANCIA, 
MAJESTáTNOSť, 
MODERNA

relax záhrada
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AK STE MAJITEľOM RODINNé-
HO DOMU S MODERNOU AR-
CHITEKTúROU ALEBO PLáNU-
JETE VyDLáŽDIť PEšIE ZóNy, 
NEPREHLIADNITE PLATNE 
IMPERIAL A DLAŽBU AVENUE. 
MySLíTE SI, ŽE VäČšIE PLATNE 
SA NEHODIA K MENšíM DO-
MOM? OMyL! 

Pamätáte si, ako vám predajcovia te-
levízorov dakedy vysvetľovali, že do 
obývačky televízor s uhlopriečkou 

väčšou ako 40 cm nepatrí? Dnes nám tieto 
rady pripadajú smiešne, ak sa pozrieme na 
obrazovky súčasných televízorov. Čím to 
je? Ľudia sú väčšinou opatrní, nechcú uro-
biť chybu a zdôvodnenie, že malý priestor 
si žiada malý formát znie logicky. Toto 
klišé neplatí. Dnes sa veľmi zmenila archi-
tektúra. Domy už nemajú malé okienka. 
Presklená stena, ktorá prepája obývačku  
s exteriérom, si priam žiada veľkorysé po-
kračovanie. Ak premýšľate, akú dlažbu pou-
žiť, viac sa zamerajte na architektúru domu  
a prostredia ako na plochu. Paradoxne, 
použitie veľkoformátových platní pomôže 
opticky zväčšiť aj malý priestor. Platne Im-
perial sa vyrábajú vo viacerých rozmeroch, 
ktoré môžete medzi sebou kombinovať. 
Zaujímavé vzory uloženia urobia vašu te-
rasu jedinečnou.  

DLAžBA ŠITÁ NA MIERU
Ak túžite po jednoduchom elegantnom 
štýle dlažby, ale predsa by ste radšej zvolili 
menší formát, pozrite si dlažbu Avenue. 

Elegantný pozdĺžny tvar dlaždíc pôsobí 
dynamicky, a pritom decentne. Avenue je 
tiež multiformátová a vďaka tomu pôsobí 
prepracovane a zaujímavo.  Je šitá na mie-
ru moderným domom, ale svojou neutra-
litou sa hodí ku väčšine stavieb. Môžete si 
zvoliť klasickú dlažbu Avenue alebo verziu 
Avenue exclusive s výraznejšou hrou po-
vrchovej štruktúry, ktorá je dosiahnutá 
špeciálnym pieskovaním. Avenue aj Impe-
rial sa vyrábajú v decentných neutrálnych 
farebných odtieňoch, aby vynikla ich dôs-
tojnosť a elegancia. 

DEň oTVoRENÝCh DVERí
Aby ste si mohli prezrieť mnohé realizácie 
naživo, pripravuje sa nová veľká výstav-
ná plocha v areáli Austria Beton Werk, 
kde uvidíte veľa nápadov, stavieb a prv-

kov pripravených profesionálmi. Príďte 
načerpať inšpiráciu, zabaviť sa a poradiť  
s odborníkmi počas dňa otvorených dverí  
7. júna 2014 v priestoroch ABW v Kráľovej 
pri Senci. Určite platí lepšie raz vidieť, ako 
stokrát počuť.          

Austria Beton Werk, areál PD

Kráľová pri Senci

www.abw.sk

01 AVENUE EXCLUSIVE – Dlažba s pieskova-

ným povrchom. Pojazdná do 3,5 t. 

02 AVENUE – Elegantná dlažba obdĺžnikového 

tvaru. Pojazdná do 3,5 t.

03 IMPERIAL – Veľkoformátové platne. 

Vhodné na terasy aj ku bazénom.

01 02

03
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VlAStNOStI 
Dlhoročné skúsenosti a znalosť polyméro-
vých materiálov formujú aj moderný ma-
teriál RAU – WOOD, z ktorého je vyrába- 
ný tento inovatívny terasový systém  
a ktorý spĺňa tieto základné kvalitatívne  
vlastnosti: 

  farby, ktoré nevyblednú, 
  dizajn a príjemný pocit,
  stály tvar bez triesok,
  odolný voči mrazu, teplu a vlhkosti,
  minimálne nároky na údržbu, 
  vysoko ekologický. 

FARBy, KTORé NEVyBLEDNÚ ✓
Dosky sú odolné voči UV žiareniu. Farebný 
odtieň zostane zachovaný dlhé roky a ne-
vytvárajú sa farebné odchýlky. Prirodzená 
patina dreva sa vytvorí krátko po položení. 

DIZAJN A PRÍJEMNý POCIT ✓
Atraktívna a vysoko kvalitná povrchová 
úprava profilov umožňuje pohodlnú chôd-
zu na boso, ako aj neobmedzené možnosti 
uloženia zo strany tvaru a rozmerov. Po-
núkajú voľnosť pri vytváraní najrôznejších 
dizajnových a konštrukčných riešení. 

STÁLy TVAR BEZ TRIESOK ✓
Terasový systém je vysoko stabilný aj pri 
dlhodobom zaťažení bez závislosti od roz-
meru a dizajnu. Zároveň nevyžaduje ná-
ročnú údržbu a je bez trhlín a triesok.

ODOLNý VOČI MRAZU, TEPLU 
A VLHKOSTI ✓
Materiál RAU – WOOD je plne odolný 
voči poveternostným vplyvom aj pri dlho-
dobom pôsobení slnečných lúčov, vlhkosti 
alebo mrazu. Navyše si udržuje stabilný 
tvar a pevnosť profilov, a preto je možné 
ho využiť  aj v bezprostrednej blízkosti 
vodných plôch – bazénov alebo pri mori. 

MINIMÁLNE NÁROKy NA ÚDRŽBU ✓
Dlhá životnosť a minimálne nároky na 
údržbu – trhliny a triesky sú minulosťou. 
Zabudnite na aplikáciu ochranných náte-
rov, napúšťanie olejmi a brúsenie. Jedno-
duché čistenie pomocou záhradnej hadice 
alebo maximálne jeden až dvakrát ročne 
tlakovou hadicou sú postačujúce. Plesne 
a hrdza nemajú šancu.

VySOKO EKOLOGICKý ✓
Terasový systém je plne recyklovateľný 
a likvidácia profilov je veľmi jednoduchá: 
latky a spodnú konštrukciu je možné po-
važovať za biomasu. Vzhľadom na výrazne 
dlhšiu životnosť odpadajú aj dodatočné 
ošetrenia a tým je z dlhodobého hľadiska 
tento systém oveľa hospodárnejší než tra-
dičné drevené povrchy. 

INOVATíVNy
tERASOVÝ SyStéM

VySOKá KVALITA, STáLOSť TVARU, ODOLNOSť VOČI PO-
VETERNOSTNÝM VPLyVOM, JEDNODUCHá úDRŽBA, BEZ 
TRHLíN A TRIESOK A DLHá ŽIVOTNOSť. TO JE INOVATíVNy 
TERASOVÝ SySTéM RELAZZO NA BáZE WPC, VyRáBANÝ 
Z MATERIáLU RAU – WOOD. JE VyVINUTÝ SPOLOČNOSťOU 
REHAU A SPĺňA NAJVyššIU KVALITATíVNU úROVEň. 
WOOD – POLyMER – COMPOSITE = DREVO + PLAST –  
SPOJENé V JEDNU HMOTU.

Atraktívne farebné odtiene v dvoch 
povrchových úpravách, tri druhy 
dosiek, ktoré sú vzájomne  kombi-

novateľné v dvoch šírkach, sú zárukou pre 
maximálnu voľnosť pri vytváraní kreatív-
nych riešení pomocou dosiek RELAZZO – 
nezávisle od veľkosti a tvaru priestoru. 

relax záhrada
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KoMBINoVATEľNé PRoFILy
Atraktívne farebné odtiene v dvoch povr-
chových úpravách, tri druhy dosiek vzá-
jomne kombinovateľných v dvoch šírkach 
sú zárukou pre maximálnu voľnosť pri vy-
tváraní kreatívnych riešení,  nezávisle od 
veľkosti a tvaru priestoru.

Tri profily sú nielen vzájomne kombino-
vateľné, ale ponúkajú vďaka inovatívnemu 
montážnemu systému jednoduchú a rých-
lu možnosť pokládky.

PláNOVANIE A POkláDkA
Premyslený systém umožní aj domácim 
kutilom jednoduchú a rýchlu pokládku zá-
hradnej terasy z dosiek RELAZZO. 

Podporou je rozsiahly servisný balíček na 
webe, kde nájdete okrem iného aj detail-
né informácie k vlastnostiam materiálu, 
online – konfigurátor, pomocou ktorého 
vypočítate pri plánovaní potrebné množ-
stvo materiálu a spravíte aj objednávku. 
Zároveň vám vytvorí náhľad na novú te-
rasu a môžete sa pozrieť aj na montážne 
video a montážny návod. 

PRIEStOR PRE kREAtíVNE 
NáPADy
Výborné vlastnosti materiálu splnia vaše 
požiadavky na akýkoľvek tvar – samozrej-
me, v závislosti od podkladu. Moderné 
a elegantné drážkovanie dosiek im prepo-
žičiava vzhľad zameniteľný s prírodným 

drevom a vysoko kvalitná povrchová úpra-
va bez triesok a trhlín spĺňa požiadavky 
pre pokládku aj na schodnice. Ponuka je 
doplnená o vysoko kvalitné komponenty, 
akými sú hrany, koncovky, tesniace silikó-
nové profily alebo LED – osvetlenie, ako aj 
premyslený neviditeľný systém podklado-
vých konštrukčných profilov. Viac infor-
mácii získate na www.rehau.sk

Reko z materiálov spločnosti Rehau

Foto: Rehau



www.marimex.sk
Rožňavská 17, 831 04 BA, Tel.: 02/4445 3001,
Predajňa otvorená: Po-Pia: 8.00 – 18.00 hod., So-Ne: 9.00 – 17.00 hod.

Jednou z možných odpovedí na 
túto otázku je jednoduché slovko 
bazén.
 
Poviete si, že je to vysoká inves-
tícia, veľa práce a starostí okolo 
toho? Mýlite sa. Máme pre Vás 
elegantné, cenovo výhodné 
a atraktívne riešenie – nadzem-
ný bazén.

Nadzemné bazény sú ideálne 
pre rodiny s deťmi.
Sú veľmi obľúbené vďaka ce-
novej dostupnosti. Nevyžadujú 
veľký priestor ani výrazné úpravy 
terénu. Môžete si ich dovoliť a ur-
čite oceníte praktičnosť a kvalit-
né prevedenie.

Medzi najobľúbenejšie bazény 
patria bazény Tampa. Majú 
osvedčenú konštrukciu s vrch-
ným nafukovacím prstencom. 
Stačí len nafúknuť horný golier 
bazéna a stúpajúci stĺp vody 
bazén sám postaví.
Stena bazéna Tampa je vyrobená 
z vystuženého PVC. Výhodou je 
skvelá skladnosť a jednoduchá 
obsluha tohto typu bazéna. Sú 
ideálne aj pre menšie deti. Vybrať 
si môžete z viacerých rozmerov 
a sád.

Ak ešte stále váhate, predstavte 
si šťastné tváre vašich detí, keď 
zistia, že na vašom dvore vyrástol 
bazén. Predstavte si tú úľavu 

v horúčavách, keď sa budete 
môcť schladiť vo vlastnom ba-
zéne.

Mať vlastný bazén je snom mno-
hých ľudí. My vám vieme tento 
sen splniť. Bazény, ktoré ponúka-
me, čakajú práve na vás. Leto 
a čas bazénov sa nezadržateľne 
blíži. Buďte pripravený včas.

A na záver niekoľko výhod 
našich bazénov:
  Nízka cena pri vynikajúcej 

kvalite
  Rýchla montáž
  Výber z mnohých rozmerov 

a sad
  Vhodné pre rodiny s deťmi

MÁTE RODINNÝ DOM, DVOR, BLÍŽI SA LETO
A VY NEVIETE, ČO VÁM EŠTE CHÝBA?
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Na začiatku je nevyhnutné položiť 
si niekoľko elementárnych otázok. 
Kto bude bazén využívať a aká veľ-

kosť je pre vás optimálna? Bazén si chce-
te zaobstarať pre vaše deti alebo ho bude 
využívať celá rodina? Chystáte sa v ňom 
relaxovať alebo športovať? 

Výber tvaru je vo väčšine prípadov vecou 
funkčnosti a dizajnu. Praví športovci iste 
ocenia obdĺžnikový tvar, hravý záhradný 
architekt, naopak, často uprednostní štý-
lové oválne tvary. Pri výbere ideálneho 
priestranstva pre bazén je dôležité počítať 
s niekoľkými technickými detailmi. Je ne-
vyhnutné vyčleniť priestor na umiestne-

STE PEVNE ROZHODNUTÝ KúPIť SI NA TOTO LETO BAZéN? 
BAZéN JE DLHODOBá INVESTíCIA, NESTAVIA SA NA JEDNO 
LETO. VÝBER NEBUDE ZáLEŽITOSť NIEKOľKÝCH MINúT, JE 
TREBA DôKLADNE ZVáŽIť NEMáLO FAKTOROV. 

A KOľKO VáS TO BUDE STáť?
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nie technológie (protiprúd). Jej umiestne-
nie sa spravidla odporúča v bezprostrednej 
blízkosti. Nesmiete zabudnúť ani na zais-
tenie prívodu elektrickej energie. Priestor 
na umiestnenie bazéna vyberajte vždy 
veľmi prezieravo a hlavne do budúcnosti. 
Nestavajte bazén tam, kde máte alebo plá-
nujete vysádzať stromy. Vyberte si vhodné 
a počas dňa najviac slnkom zaliate miesto. 
Tieň a padajúce lístie vám k bazénovej po-
hode neprispejú. Náklady, ktoré ste mož-
no sprvoti nezahrnuli do vašich kalkulácií, 
sú výdavky za bazénové príslušenstvo. 
Príslušenstvo možno rozdeliť na funkčné 
prvky (automatické dávkovače, tepelné 
čerpadlá, protiprúdy), neinštalovateľné 
prvky (teplomery a vysávače, letné a zim-
né plachty)a, samozrejme, dezinfekcia. 

KoľKo STojí BAZéN?
Ceny bazénov sa líšia v závislosti od veľ-
kosti, tvaru, spôsobu zasadenia do zeme 
a použitého materiálu. Samozrejme, cenu 
priamo úmerne dvíha aj vybraný dizajn 
a náročnosť umiestnenia.

guMENÝ BAZéN 
Gumený bazén so samostatným prsten-
com je z finančného hľadiska najviac do-
stupný. Umiestniť sa dá bez problémov, 
nepotrebuje takmer žiadnu povrchovú 
úpravu (okrem odstránenia ostrých pred-
metov). Pred napustením bazéna je nutné 
prstenec nafúknuť vzduchom. Na druhej 
strane jeho životnosť je spomedzi všet-
kých typov bazénov najkratšia. 
CENA: Na trhu dostupné už od 35 €.

Rozšírená verzia ponúka kovovú kostru  
s vnútornou 3-vrstvovou PVC fóliou 
a teda väčšiu stabilitu a dlhšiu životnosť. 
Povrchová úprava je však nutná. 
CENA: Na trhu dostupné od 210 €.

NADZEMNÝ BAZéN
Pre svahovitý terén je ideálny nadzemný 
bazén s možnosťou zapustenia. Aj pri ná-
ročnom teréne ponúka možnosť čiastočne 
bazén zapustiť do zeme. Daňou za túto 
možnosť je však pomerne zložitá výstav-
ba. Ako inštalácia, tak povrchová úprava.
CENA: Na trhu dostupné od 315 €.

AkRylátOVÝ BAZéN 
Používa sa aj názov laminátový bazén. Ide 
o spojenie sklenených vlákien a živice. Na 
rozdiel od plastového bazénu nemá vidi-

teľné zvary, jeho povrch je perfektne hlad-
ký a životnosť sa pohybuje okolo tridsať 
rokov. Menej kvalitná výroba jednotlivých 
prvkov však po čase spôsobí praskliny. 
CENA: Na trhu dostupné od 4 500 € 

MuROVANÝ BAZéN
Do zeme zapustený a murovaný bazén je 
rozhodne práca pre odborníka. Tento typ 
bazéna vám pri kvalitnej stavebnej realizá-
cii vydrží prakticky neobmedzene. Hrubá 
železobetónová fólia je pevná, stálofareb-
ná, odolná proti UV žiareniu a plesniam, 
vystužená vysokopevnostnou mriežkou. 
Výrobcovia dávajú na fóliu záruku až desať 
a viac rokov. Čo sa týka životnosti, odbor-
níci hovoria tomuto typu aj večný bazén. 
Ponúka široké možnosti tvarov a veľkostí, 
aj keď treba počítať s vyššou finančnou in-
vestíciou a časovou náročnosťou.
CENA: Na trhu dostupné od 4 900  €.
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kERAMIcké BAZéNy 
Hitom posledných rokov v predaji bazé-
nov sú luxusné keramické bazény. Zák-
ladným materiálom je keramika, ktorá je 
chránená  vinylesterovou a polyesterovou 
vrstvou. Bazén je vyrobený z keramického 
prachu s reflexnými časticami, ktoré dodá-
vajú vode 3D efekt.  Bazény tohto typu bý-
vajú vybavené samočistiacim a samoúdrž-
bovým systémom. Výrobcovia poskytujú 
záručnú dobu až na 20 rokov. Odhadovaná 
životnosť tohto bazénu je 50 rokov.
CENA: Na trhu odstupné od 8 000 €

FINANčNE NENÁRočNé čISTENIE
Ďalším faktorom, ktorý treba pri výbere 
bazéna finančne zohľadniť, sú prostried-
ky na jeho udržiavanie a čistenie. Záhrad-
ná sprcha, zakrývacia plachta či použitie 
pieskového filtra alebo sieťky na vyčiste-
nie bazéna nestačí, pretože nezabezpečíte 
vode hygienickú neškodnosť. Aby voda 
v bazéne bola čistá a zdravotne vyhovu-
júca, je potrebné  používať okrem týchto 
praktických pomocníkov aj chemické čis-
tenie vody. Najdôležitejšie ošetrenie vody 
v bazéne je jej dezinfekcia. V súčasnosti 
čistenie prostredníctvom prípravkov na 
báze chlóru predstavuje jeden z najrozší-
renejších spôsobov dezinfekcie vody v ba-
zéne. Účinnou látkou je chlórnan sodný, 
ktorý je zdrojom takzvaného aktívneho 
chlóru (Savo Original). Zabraňuje šíreniu 
patogénnych mikroorganizmov a výrazne 
znižuje riziko prenosu infekcií a ochorení. 
Osvedčil sa dokonca aj v boji proti riasam, 
pretože jeho aplikácia zabraňuje ich šíre-
niu. Súčasne čistenie vody týmto spôso-

bom je veľmi jednoduché a v porovnaní 
s cenou špecializovaných chemických prí-
pravkov na bazény aj ekonomické. 

SOláRNy OhREV BAZéNA 
Na efektívne vyhrievanie vody v bazéne 
je možno použiť solárny systém. Solárne 
kolektory zachytávajú priame slnečné žia-
renie, ale aj odrazené slnečné žiarenie od 
okolitého prostredia a rozptýlené (difúz-
ne) svetlo vďaka zmesi vody a nemrznúce-
ho prostriedku. Táto zmes sa ohrieva v ko-
lektore pôsobením slnečného žiarenia. 
V prípade, že teplota v kolektore prekročí 
teplotu v spodnej časti solárneho zásobní-
ka o cca 5 °C, uvedie sa do chodu solárne 
obehové čerpadlo. Ploché kolektory sa to-
tiž dajú umiestniť nielen na strechu, ale aj 
zabudovať priamo do strechy, čím sa ušet-
ria náklady na strešnú krytinu. Plochý ko-
lektor je tak čiastočne chránený pred pove-
ternostnými vplyvmi. „inštalácia kolektorov 
priamo do strechy predstavuje estetickejšiu 
a finančne menej náročnú investíciu. kolektor 
je súčasne čiastočne chránený pred zatečením, 
ktoré by spôsobilo jeho nefunkčnosť,“ konšta-
tuje Ing. Vladimír Čáni, produktový mana-
žér Bramac. V prípade solárneho ohrevu 
ide o ekologickú a finančne nenáročnú 
alternatívu ohrevu vody v bazéne. Návrat-
nosť investície do solárneho systému sa 
počíta z úspor dosiahnutých využívaním 
solárneho systému v porovnaní s pôvod-
ným spôsobom výroby tepla v bazéne. Pri 
zmene elektrického ohrevu na solárny sys-
tém bazéna sa investície vrátia v relatív-
nej krátkej dobe. So solárnym systémom 
môžete ušetriť až 70 % nákladov na ohrev 
vody. Nezanedbateľné sú aj rôzne dotácie 
výrobcov, ktoré dokážu prvotné investičné 
náklady do solárnych kolektorov výrazne 
znížiť. To, že sa solárna energia skutoč-
ne vyplatí, dokazuje aj konkrétny príklad 
priemerne veľkého rodinného domu v Ži-
ranoch (Nitriansky kraj). Súčasťou strechy 
je 4 m² veľký solárny kolektor renomo-
vaného výrobcu. Sklon strechy dosahuje 
30°. Podiel pokrytia teplou vodou činí až  
65,4 %. 

Michal Ondruš

Foto: Bramac, Savo a archív redakcie
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www.ALBIXON.sk

T: 0905 501 301
Trnava  0915 973 309

0917 508 357
Bratislava 0917 664 625

Pezinok 0901 919 293 
Trenčín 0907 898 165
Žilina 0907 898 164

Nitra 0917 664 629
Komárno 0917 664 629
Zvolen 0917 664 629
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Napriek tomu získavajú vína zo slo-
venskej časti Tokaja vzácne úspe-
chy na vinárskom poli nielen na 

Slovensku, ale aj v tvrdej konkurencii sve-
tových vín. Tieto úspechy si každý vinár 
váži a rád sa nimi popýši.  Zákazník –  mi-
lovník vína tieto úspechy ocení.

AkO SA MEDZINáRODNE 
hoDNoTí?
Nezávislé komisie odborníkov z celého 
sveta sa nemýlia. Spoznajú kvalitu a vedia 
ju oceniť. Každý z nich má prechutnané 
tisícky vzoriek vín zo stoviek vinárskych 
oblastí sveta. Každý člen degustačnej ko-
misie hodnotí víno samostatne. Degustá-
cia je anonymná,  víno má pridelené svoje 
číslo. Väčšinou stobodový systém hodnotí 
vzhľad, vôňu, chuť a celkový dojem vína. 
Komisie sú nezávislé, častokrát sa najlep-
šie aj najhoršie ohodnotenie vína v komisii 
škrtá, a tak zostáva objektívnosť zachova-

                     Z MAlEj OBlAStI
NA MALOM KúSKU úZEMIA VÝCHODNéHO SLOVENSKA, 
V MIESTE, KDE KRáľ SLNKO VyCHáDZA O NIEČO SKôR, SA 
RODí TO, ČO VO SVETE NEMá OBDOBy – SLOVENSKÝ TOKAJ! 
V POROVNANí S MAďARSKOU ČASťOU TEJTO VZáCNEJ  MA-
LEJ VINOHRADNíCKO-VINáRSKEJ OBLASTI  JE NA SLOVENSKU 
ZHRUBA LEN JEDNA DESATINA. 

veľké vína
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my nájdete Tokajský dom s pol kilomet-
ra dlhou tokajskou pivnicou, ukrytou 13 
metrov pod zemou plnou zrejúceho vína, 
a tromi degustačnými miestnosťami. Vín-
na sála s audiovizuálnym zariadením je  
vhodná pre zorganizovanie školení a team- 
buildingov. Vinárstvo ponúka  aj ubytova-
nie a výbornú zemplínsku kuchyňu.

VEľKé VíNA Z VEľKEj TŕNE  
Vína značky Ostrožovič zbierajú medaily 
nielen po Slovensku, ale aj v celom svete. 
V roku 2013 sa ich Tokajský výber 6-put-
ňový, ročník 2003, stal Vínom mesta Ko-
šice – Európske hlavné mesto kultúry. Zís-
kali  zlatú medailu v Izraeli na súťaži vín 
TERRAVINO, pýšia sa titulom Najlepšie 
zahraničné víno zo  súťaže Vinum Juve-
nale v Brne. V Španielsku získali ZLATO 
za Muškát žltý, slamový. Potešila aj cena 
Ministra zahraničných vecí SR na súťaži 
vín MUN-DUS a dokonca dobyli  Buda-
pešť, keď  ich TOKAJ CUVéE Slamové   
z ročníka 2011 získalo v tvrdej maďarskej 
konkurencii titul CHAMPION. Na súťaži 
vín výlučne z integrovanej produkcie zís-
kali zlatú medailu, rovnako na Grand Prix  
Austerlitz. V zbierke medailí roka 2013 
sú aj dve zlaté medaily z AWC Vienna  
a striebro z Argentíny – VINANDINO. 

V tomto roku za krátky čas získali ďal-
šie významné ocenenia. ZLATÁ medaila 
z Moldavska bola prvým februárovým 
úspechom. Tokajská výberová esencia, 
ročník 2002, príjemne prekvapila zlatom 
v gréckych Thessalonikách a španielskom 
Madride, ako aj striebrom v Bruseli. Krás-
nym úspechom sú  dve ZLATé medaily zo 
svetovej výstavy VINALIES PARIS, ktorá 
je jednou z najprestížnejších výstav na 
svete. Z najväčšej charitatívnej vínnej sú-

ťaži v americkom Finger Lakes uspeli, tak 
ako každý rok, a odniesli si dve ZLATé, 
jednu STRIEBORNÚ a jednu BRONZOVÚ 
medailu. S napätím očakávajú  výsledky 
výstav, konané  u našich maďarských  su-
sedov – Vinagora Budapešť a rakúskej vý-
stavy AWC Vienna. Počet medailí je omno-
ho väčší, úspechov bolo oveľa viac, ale veď 
príďte a ochutnajte sami. A pokiaľ máte na 
Tokaj ďaleko, radi vám Ostrožovičovci svo-
je skvosty zašlú do dvoch pracovných dní 
kamkoľvek  v rámci Slovenska s dopravou 
zdarma.

Ale pozrieť ich vinárstvo na samom kon-
ci Slovenska sa naozaj oplatí. V  pol kilo-
metra dlhej tokajskej pivnici ochutnáte 
poklady, ktoré inde nenájdete. Firemný 
archív s ročníkovými vínami, obrastenými 
vzácnou tokajskou plesňou Cladosporium 
cellare, vo vás zanechá nezabudnuteľný 
zážitok. Na golfovom odpalisku vo firme 
môžete potrénovať odpaly a v  rozprávko-
vom penzióne po degustácii prežiť sladkú 
tokajskú noc. Ostrožovičovci vás srdečne 
pozývajú.

Reko v spolupráci s vinárstvom Ostrožovič

Foto: Ostrožovič   

ná. Rozhodnutie komisií je profesionálne 
a nikto ho nespochybňuje. Všetky slo-
venské vína, ktoré sa na medzinárodných 
súťažiach zúčastňujú, musia byť zatriede-
né Ústredným kontrolným a skúšobným 
ústavom poľnohospodárskym s celkovým 
analytickým rozborom a prechádzajú od-
bornou komisiou, ktorá ich aj senzoricky 
hodnotí. 

kVAlItA Z VlAStNÝch VINíc
Je priam ideálne, keď je vinár aj vinohrad-
níkom a hrozno dopestúva vo vlastných 
viniciach. Tak si reguluje  kvalitu, úrod-
nosť aj termíny zberu hrozna. Navyše, 
keď sú vinohrady vysadené citlivo, tvoria 
krásnu krajinotvorbu a sú pohladením na 
duši. Väčšina slovenských vinohradníkov 
obrába svoje vinohrady v tzv. integrovanej 
produkcii. Je to systém, ktorý je šetrný 
k ľuďom aj k prírode. Obmedzuje sa pri 
ňom použitie chemických preparátov aj 
priemyselných hnojív.

Z NOVODOBEj hIStóRIE 
SlOVENSkéhO tOkAjA    
Najstaršou privátnou vinárskou firmou 
na slovenskom Tokaji je firma Jaroslava 
Ostrožoviča z Veľkej Tŕni. V roku 1990 ju 
spolu s manželkou založili od nuly a z malej 
rodinnej firmy vyrástlo vinárstvo s celým 
zázemím pre výrobu vín, modernou tech-
nológiou spracovania hrozna a najmä s 55 
hektármi vlastných rodivých  tokajských 
vinohradov, ktoré ošetrujú systémom in-
tegrovanej produkcie. Štyri hektáre z nich 
pestujú systémom, ktorý zodpovedá BIO 
pestovaniu. Postreky sa robia feniklovým 
olejom s macerovanými bylinkami, ktoré 
stimulujú imunitný systém viniča a ten 
potom  lepšie odoláva chorobám. Proti 
škodcom sa napríklad na rastliny  naočku-
jú prirodzené predátory ako dravé roztoče 
Typhlodromus pyri a pod.

Kruh výroby a služieb uzatvorili Ostrožo-
vičovci vytvorením podmienok pre cesty 
za vínom. V osemhektárovom areáli fir-



ŽIVOT V OKOLí PIATEHO NAJVäČšIEHO FRANCúZSKEHO MESTA, 
TRISTOPäťDESIATTISíCOVéHO NICE, JE PLNÝ PROTIKLADOV, KTORé DOKáŽU SPOLU 
VyNIKAJúCO KOEXISTOVAť. STRMé PRíMORSKé ALPy SPADAJú PRIAMO DO VôD 
STREDOZEMNéHO MORA A DOMáCI ľUDIA Sú PESTROU ZMESOU VšETKéHO, OD 
SNOBOV AŽ PO SEVEROAFRICKÝCH PRISťAHOVALCOV. 
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Je možno namieste spomenúť, že sta-
rousadlíci nie sú z postupnej zmeny 
skladby obyvateľov nadšení, no po-

dobné smerovanie celej Európy je už ťažké 
zvrátiť. Približne desať percent ľudí v Nice 
tvoria menšiny, najmä Tunisania, Maro-
čania a Alžírčania. Vo viacerých štvrtiach 
mesta tak možno nadobudnúť pocit, že sa 
nachádzame v niektorej z krajín západnej 
časti arabského sveta. Spolužitie skupín 
z rôznych kultúr celkom určite vyžaduje 
vzájomnú toleranciu, no v konečnom dô-
sledku môže byť i obohacujúce, avšak len 
vtedy, ak sa nedostane žiadny priestor 
extrémnym názorom. Prejsť od arabských 
kaviarní ku typickým francúzskym vinár-
ňam v Nice možno za pár minút a všetko 
bude dobré i v budúcnosti, pokým hostia 
jedných i druhých nebudú svojich nápro-
tivkov súdiť za „inakosť“ v názoroch na 
svet či obľúbený socializačný nápoj.

chlAD NAD jAchtAMI

„Všetky autobusy sú tu za poldruha eura,“ 
dozvedáme sa od domácich dobrú správu 
a po chvíli už sedíme v spoji, smerujúcom 
z prístavu v Nice do neďalekého Monaka. 
Dojem z malého kniežatstva je však rov-
nako cudzí a nepriateľský ako pred dvoma 
desaťročiami, kedy sme doň poprvýkrát 
zavítali na ceste ku skalám južného Fran-
cúzska. Akoby akceptovateľnými hosťami 
boli len hráči kasín a obdivovatelia Veľkej 
ceny Formuly 1. Všetci ostatní sú tu tak 
trochu navyše a neveľmi želaní. 

Našťastie, len pár kilometrov odtiaľto za-
čína iný svet – svet prírody a skál, rozpre-
stierajúcich sa vysoko nad Monakom a su-
sednou pobrežnou dedinkou Cap d´Ail. 
Pohľad na riviéru z výšky je oslobodzujúci, 
krásny. Možno tu pocítiť nadhľad a pokoj. 
Veď historické kabriolety, vyjadrujúce sta-
tus majetných domácich, či vrtuľníky šet-
riace ich drahocenný čas nie sú všetkým. 
Ozajstný život možno naozaj začína vtedy, 
keď nemáme takmer nič... V La Turbie, ako 
horolezci oblasť volajú, možno zabudnúť 
na všetky vymoženosti civilizácie priamo 
v jej lone. 

NIE SME tu PRE VáS

„nemôžete si tu pýtať vodu stále, už som 
vám dal včera! čo by si pomysleli naši hos-

tia...“ ohradzuje sa majiteľ malej reštau-
rácie v dedinke La Turbie. Hneď ako sa 
vzdiali, vezme prázdne fľašky jeho pomoc-
ník a s mávnutím ruky ich naplní vodou 
a s úsmevom vráti. Chápe, že horolezci 
z neďalekých skál, ležiacich pod vrcholom 
550 metrovej hory Téte de Chien, sú na 
takýto zdroj pitnej vody odkázaní: najbliž-
ší verejný vodovod je v centre, o celé dva 
kilometre ďalej, a pre toho, kto kempuje, 
má cenu zlata.

„domáci tu nie sú príliš ochotní, sú poväčšine 
snobskí a na ľudí prírody sa dívajú často cez 
prsty,“ vraví jeden z lezcov a nemožno mu 
nedať za pravdu. Každý tu, vysoko na strá-
ňach nad Azúrovým pobrežím, žije najmä 
sám pre seba a okolie mu je takmer na ob-
tiaž. Oplotené záhrady a súkromné majet-
ky okresávajú možnosti turistiky v oblasti 
na cesty a chodníky: všetko ostatné komu-
si patrí. Oázou, kde je všetko inak, je prá-
ve obľúbená skalkárska oblasť La Turbie 
s prekrásnymi výstupmi na strmých vá-
pencových stenách. Tie sú určené pre kaž-
dého: od ľahkých položených platní, kde si 
zalezú a oddýchnu deti i tí skôr narodení, 
až po extrémne previsnuté výstupy, aké 
lezú len pavúčí muži z absolútnej svetovej 
špičky. 

RuSI MIlujú éZE

Stredoveké mestečko usadené na skalnom 
výčlenku, ostro vystupujúcom nad okolitý 
terén, láka už pri pohľade zo skál. Prejsť 
pešo do éze-village, ako sa miesto nazý-
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01 Pohľad z éze-village na vody Stredozemné-

ho mora.

02 Strechy časti novej zástavby éze sú zároveň 

záhradami.

03 Obyvatelia Monaka nechodia na výlety na 

obyčajných autách.
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va, možno za menej ako dve hodiny pešo. 
Pre tých, ktorí nemajú k dispozícii vlastné 
motorové vozidlo, je to v podstate jediná 
voľba. Prechádzať asfaltovými cestami, 
vrezanými do strmých svahov, je pre „pe-
šiaka“ i vynikajúcou exkurziou do života 
miestnych motoristov – bez toho, aby ich 
videl. Na úzkej krajnici možno nájsť zaho-
dený preukaz z internátu, pol kila klobásy, 
ktorá komusi zjavne nechutila, či odlo-
mené spätné zrkadlo z mopedu. Krížiky 
označujú miesta, kde celkom zbytočne vy-
hasol život kohosi, kto bol síce mladý, no 
napriek tomu sa – hnaný vášňou rýchlos- 
ti – kamsi ponáhľal. 

éze je jedným z miest, ktoré je krajšie  
z diaľky než zblízka. Jeho úzke uličky sú 
malebné, no všetko je tu orientované pre-
dovšetkým na peňaženky návštevníkov. 
Dominujú im najmä bohatí Rusi, majitelia 
obchodíkov a reštaurácií sa tešia: dámy 
a páni z východu na ceny nehľadia: čo sa 
im páči, to si bez váhania doprajú...

Najvyšším miestom éze je vyhliadka, ktorú 
ktosi šikovne premenil na botanickú záhra-
du. I ten, koho nechávajú chladným kaktu-
sy a sukulenty, musí zaplatiť, ak sa chce na 
široké okolie pozrieť z najvyššieho bodu. 
Určitou pridanou hodnotou sú aspoň infor-
mačné tabule, z ktorých sa možno dozve-
dieť zaujímavé fakty z pohnutej minulosti 
éze, ktoré sústavne niekto dobýjal, osman-
ských Turkov nevynímajúc.

VíNO A kAMENE

Na oblohe svieti jarné slnko a pláže v Nice 
sú plné ľudí. Relaxujú, posedávajúc na 
oblých kamienkoch, piknikujú a popíjajú 
skvelé domáce vína, sami i v skupinkách, 
nechýbajú páry či rodiny. Tam, kde sa vlny 
Stredozemného mora dotýkajú zeme, čer-
pajú energiu a tešia sa. Na pláži sa strácajú 
rozdiely medzi obyvateľmi mesta, živly ich 
tu zbavujú starostí a vlievajú do tiel a duší 
novú energiu. Veselší sa potom vracajú do 
domovov, do práce, kráčajúc ulicami pes-
trého mesta s dobrou atmosférou – v kraji, 
ktorý je šťastným už len tým, kde sa na-
chádza. 

Peter Hupka

Foto: autor
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04  Okolie prístavu v Nice.

05 Socha Apolóna zdobí fontánu na námestí 

Massena v Nice.

06 V kamenných uličkách éze-village.

relax cestovanie



Dlažba KRÁĽOVSKÁ od ABW je medzi zákazníkmi veľmi 
obľúbená. Jedným z dôvodov je jej „mäkký vzhľad“, ktorý vy-
tvárajú jemne zaoblené hrany dlaždíc. Kráľovská poskytuje 
široký výber farieb a nápadité spôsoby ukladania. Často ju 
kombinujem s dlažbou Antico od ABW, z ktorej vytváram 
olemovania plôch a schodíkov. Vyskúšajte ju aj u vás doma.

Ivan Flajšaker, realizátor spoločnosti Gafl 

TRENDY
EXTERIÉRU
U VÁS DOMA 

Podrobné informácie o výrobkoch ABW nájdete na webovej 
stránke www.abw.sk.



Predplaťte si DoM a BÝVANIE a vyhrajte!
Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do losovania 
v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. cena: Wellness pobyt pre 2 osoby v hodnote 198 €
2. cena: Praktické výrobky značky Fiskars v hodnote 50 €
3. cena: Easy Wring Ultramat Set VILEDA v hodnote 35 €

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.

            

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.
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Okná dodávajú miestnostiam ich jedi-
nečný a nezameniteľný charakter. Ako 
najdôležitejší prvok architektonického 

stvárnenia formujú nielen vzhľad domu, ale sú  
i spojením medzi vonkajším svetom a vnú-
torným priestorom, čím zásadným spôsobom 
vytvárajú celkovú atmosféru a pohodlie.

Kvalita je pre nás mimoriadne dôležitá.
Plastové okná L.M.J. SALAMANDER sú vyrába-
né zo špičkových komponentov renomovaných 
nemeckých značiek s dlhoročnými skúse-
nosťami a overenou kvalitou, ktoré spĺňajú 
súčasné najnáročnejšie požiadavky na tento 
stavebný prvok, pretože kvalitné výrobky sú 
najdôležitejšou súčasťou našej filozofie. 

Najnovší plastový okenný profil bluEvolution 
nemeckej značky SALAMANDER INDUSTRIE 
PRODUKTE® so stavebnou hĺbkou 92 mm 
a špeciálnou konštrukciou so stredovým 

tesnením je pre svoje tepelnoizolačné, statické 
a mechanické vlastnosti momentálne svetovou 
špičkou medzi produktmi svojho druhu.  
O vašu bezpečnosť je postarané vďaka enorm-
nej stavebnej hĺbke a trom tesneniam. Hluk, 
dážď, nápory vetra a zlodeji tak nemajú šancu. 
Kvalita materiálov spolu so sofistikovaným 
spracovaním zabezpečujú dlhú životnosť profilu 
a odolnosť voči vplyvom počasia.  

Inovačný systém celoobvodového okenného 
kovania TITAN AF nemeckej značky SIEGENIA- 
AUBI presviedča množstvom nových techno-
lógií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a kom-
fortu. Dokonale premyslené detaily umožňujú 
bezpečné uchytenie okna v sklopenej polohe 
aj pri prievane, tlmia náraz pri otváraní do sklo-
penej polohy, zabraňujú chybnej manipulácii, 
zaručujú trvalé a ľahké ovládanie bez námahy. 
Aj najširšie okná je možné vďaka kovaniu 
TITAN AF bezpečne otvárať a zatvárať.

L.M.J. SALAMANDER, s. r. o.
Pražská 15
949 01 Nitra
obchod@lmjsalamander.sk
www.lmjsalamander.sk

Tel: + 421 (0)37 / 653 43 21
Fax: +421 (0)37 / 653 43 26
Mobil: +421 (0)917 / 623 623

Život je váš svet podľa vašich prianí.
Žite svoj štýl!

Bohatá škála tvarov a farieb, rozmanité špe-
ciálne riešenia, ako aj vysoká stabilita formy, 
funkčná bezpečnosť a dlhá životnosť poskytujú 
komfort bývania vo vnútri a štýlový individuálny 
charakter každej fasádnej architektúry zvonku. 
Od poradenstva až po dodávku a montáž 
pracujeme s maximálnym nasadením, s cieľom 
ponúknuť vám vysoko kvalitné produkty  
a služby na najvyššej úrovni. Rokmi overené 
know-how a tím kvalifikovaných pracovníkov  
z nás robia silného, spoľahlivého a kompetent-
ného partnera pre všetkých našich zákazníkov
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ZLATÁ PEČAŤ 2011 – OCENENIE V KATEGÓRIÍ ČASOPIS 

Stavba domu – čo vás čaká a neminie
Grafický betón
Kto postaví kvalitnú strechu?
Vonkajšie žalúzie
Moderné prístrešky

provence

Čaro regionálnej architektúry
Podlahy hlásia návrat k prírode
Nová energia pre váš interiér

Kúpeľňa 
a jej dispozícia
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WAVE II  umývadlová skrinka

od  149 €
218 €

25111  Vaňa LILY

169 €
240 €

IR154
SILVANA vykurovacie teleso, antracit 

  179 €
255 €

TM1520
SELMA sprchová zástena

  159 €
223 €

71125363  WC IDEA 

65 €
89 €

NB-1160 
elektronický bidet 

328 €
435 €

                   Práve prebieha * 

SAPHO Jarná akcia 
... Na 140 produktov                

s výraznou zľavou 
* Do 15. 7. 2014 alebo do vypredania zásob

Atmosféra štýlu


