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Modernizácia vykurovania
Keď vaše bývanie potrebuje finančnú injekciu
S kvalitným zateplením nemôžete prerobiť 
Omán: Pokoj sultánových poddaných

kuchyňu

Renovácia bytu jednoducho a štýlovo
Originálny dizajn interiéru
Kuchynskí pomocníci 

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

Tehly HELUZ FAMILY 50 2in1 majú rovnaké tepelnoizolačné parametre ako 
polystyrénová izolácia hrúbky 36 cm. Obvodové murivo z týchto tehál Vám 
zabezpečí optimálnu mikroklímu pre bývanie a minimálne náklady na vyku-
rovanie.  

Vyskúšajte tiež nový komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO s unikátnou teh-
lovou tvarovkou a tenkostennou vložkou z izostatickej keramiky, ktorý už ne-
potrebuje tepelnú izoláciu a je vhodný pre všetky typy palív.

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

Kúpte si teraz materiál HELUZ na hrubú stavbu rodinného domu - získajte 
naviac šekovú knižku HeLuZ - a ušetrite na stavbe celého domu!

Stavajte s tými najlepšími!

Recept na 

Kreatívneoplotenia



Poistenie majetku

MÔJ DOMOV
Je úplne jedno, či váš majetok zhorí, 
je vytopený, alebo vám ho niekto 
ukradne.

Vyberte si naše poistenie majetku 
s najvyšším počtom vybavených 
poistných udalostí v uplynulom roku, 
ktoré ochraňuje najviac domácností 
na Slovensku a dôveruje mu viac ako 
900 000 klientov.

www.allianzsp.sk 

Infolinka 0800 122 222

domov
 nenahradíte, 
  majetok áno

ASP_majetok 210x280.indd   1 22.8.2014   13:49



PREDAJŇA WE-TEC – MODERNÝ BYTOVÝ NÁBYTOK PONÚKA NAJŠIRŠÍ 
SORTIMENT KOŽENKOVÝCH ALE AJ KOŽENÝCH JEDÁLENSKÝCH 
STOLIČIEK A BAROVÝCH STOLIČIEK V RÔZNYCH FARBÁCH A TVAROCH, 
DREVENÉ ALEBO BIELE LESKLÉ JEDÁLENSKÉ STOLY V KOMBINÁCII AJ  
SO SKLOM.  

U NÁS NÁJDETE AJ ŠIROKÚ PONUKU POSTELÍ, SKRINE, BIELE LESKLÉ 
KOMODY, KONFERENČNÉ A TELEVÍZNE STOLÍKY A OVEĽA VIAC...

PRÍDŤE SA OSOBNE POZRIEŤ DO PREDAJNE A BUDETE MILO PREKVAPENÍ 
SKUTOČNE NÍZKYMI CENAMI! STE U NÁS VÍTANÍ.

CELÚ NAŠU AKTUÁLNU PONUKU AJ S CENAMI NÁJDETE NA NAŠEJ 
STRÁNKE www.we-tec.sk 

Adresa predajne:
Rožňavská 1, R1 – Centrum bývania 

831 04 Bratislava
Tel: 02/ 44 37 24 54

info@we-tec.sk
www.we-tec.sk



Thessaloniki Grécko 2014 – zlatá medaila
Bacchus Španielsko 2014 – zlatá medaila
Vínne trhy Pezinok 2014 – zlatá medaila
Monde Selection Bruxelles Belgicko 2014 – strieborná medaila
Finger Lakes USA 2014 – bronzová medaila
Národný salón vín Slovenskej republiky

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



Tak, leto prešlo a máme tu jeseň. Tiež má svoje čaro. Užite si jej 
atmosféru, popri ktorej môžete spomínať na príjemné letné zá-
žitky. Verím, že ste ich zažili dosť a boli intenzívne, pretože život 
sa skladá práve z takých a tie nám aj v pamäti zostanú. Využite 
teda ešte posledné slnečné lúče a vychutnajte si typicky farebnú 
paletu jesennej prírody ešte predtým, než sa začnete presúvať do 
svojich príbytkov. No a keď už bude sychravé počasie v prevahe, 
tak hádam dobre padne aj aktuálne vydanie nášho časopisu. 
Nájdete v ňom novinky zo sveta bývania, ktoré môžu byť dosta-
točnou motiváciou na to, aby ste sa cítili príjemne aj vo vašom 
domove. Budete v ňom teraz tráviť viac času. Veď jeseň je predsa 
čas premien.

Prajem vám príjemné čítanie.

Marián Kraushuber
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architektúra projekt

RENOVÁCIA BYTU
JEDNODUCHO A ŠTÝLOVO

ODHODLANÁ DVOJICA ARCHITEKTOV ZO ŠTÚDIA OOOOX SA PO ÔSMICH ROKOCH ROZHODLA 
PRE ČIASTOČNÚ REKONŠTRUKCIU VLASTNÉHO PROJEKTU, A TO BYTU PRI SMALTOVNI  V HOLE-
ŠOVICKOM TEHLOVOM DOME V PRAHE. ARCHITEKTI RADKA VALOVÁ A JAKUB VALA SA RENO-
VÁCIE ZHOSTILI ELEGANTNE, HRAVO A S DÁVKOU DÔVTIPU A ZARUČENE VYDARENÝ VÝSLE-
DOK BOL V ICH RÉŽII VIAC AKO SAMOZREJMOSŤOU.



7

Čiastočná rekonštrukcia bytu z 30-
tych rokov sa týkala hlavne pre-
stavby kúpeľne a predsiene. Dvojica 

chcela štýlovo zjednotiť interiér bytu, čo 
sa podarilo v podobe čistých línií, nevtie-
ravých farieb a precíznemu výberu ma-
teriálov. Byt nevyhnutne potreboval tzv. 
facelift hlavne kvôli nie veľmi vydarenej 
rekonštrukcii pred predajom bytu. Pre ar-
chitektov to však nepredstavoval žiadny 
problém a pustili sa do tvorivej práce.

KREATÍVNE ZMENY K LEPŠIEMU
V prvom rade bolo potrebné vymeniť dve-
re v predsieni, pretože tie pôvodné boli 
podľa slov Radky Valovej v tak zlom sta-
ve, že ich nebolo možné ani zavrieť. Spolu 
s Jakubom Valom sa zhodli na sklenených 

posuvných dverách s priznanými nere-
zovými koľajnicami, ktoré navyše šetria 
miesto. Čo sa týkalo nutnej reorganizácie 
predsiene, výber padol na štýlové cemen-
tové stierky, ktoré dvojica zo štúdia Oooox 
rada používa vo svojich projektoch. Pri-
budlo veľké zrkadlo s masívnym rámom, 
štýlovým kreslom tmavej farby a ako ve-
šiaky na kabáty poslúžili hravé visiace dr-
žiaky „flying hooks“, ktoré tematicky dopl-
nili originálne samolepiace nálepky. 

Na rad prišla nevyhovujúca kúpeľňa. Malú 
vaňu nahradil priestorovo bohatý sprcho-
vý kút na celú šírku kúpeľni, tzv. walk-in 
bez pevného uzavretia. „Navyše v kúpeľni 
vznikla vstavaná nika pre pračku a sušičku, 
rovnako tak i vstavané police a vďaka tomu 
zostal priestor okolo umývadla voľný bez zby-
točných vecí,“ opísala architektka Radka Va-
lová. Použité cementové stierky aj v tomto 
priestore oživili interiér a kúpeľni dodali 
elegantný ráz.

HARMONICKÝ A ŠTÝLOVO 
JEDNOTNÝ BYT
Dvojica architektov okrem nutných úprav 
chcela svoj holešovický byt aj farebne a štý-
lovo zjednotiť. Základom bolo vybrať také 
farby a materiály, ktoré by dokonale ladili 
s pôvodnými dubovými parketami, a tak 
sa rozhodli pre odtiene šedej v kombinácii 
s bielou, ktorá navyše skvele korešponduje 
s použitými cementovými stierkami v kú-
peľni a v predsieni. Radka Valová označila 
zvolenú kombináciu za veľmi dobrú voľbu: 
„Výhodou je nadčasová farebnosť, ktorá sa ani 
po rokoch neokukala.“01

02

03

01 Štýlová obývačka s množstvom zaujíma-

vých detailov majiteľom slúži hlavne ako raj na 

pozeranie filmov. 

02 Pohľad na spálňu s otvoreným šatníkom 

v odtieňoch bielej a obľúbenej šedej.

03 Priestranná kuchyňa s pracovným ostrovče-

kom farebne dokonale ladí so spojenou obý-

vačkou.
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architektúra projekt

Čiastočná rekonštrukcia bytu pri Smaltov-
ni v Prahe je výbornou vizitkou kreatív-
nych architektov zo štúdia Oooox, ktorí 
opäť raz predviedli, že im nechýba zmy-
sel pre hravé detaily a originálny rukopis  
s dávkou grácie.

Veronika Kalinová

Foto: Martin Zeman

Autor projektu: Oooox, s. r. o. – 

Radka Valová a Jakub Vala

Adresa: Holešovice, Praha, Česká republika

Realizácia: 2009

ROZHOVOR S ARCHITEKTKOU RADKOU 

VALOVOU

 Tvorili ste projekt pri Smaltovni na 

zákazku alebo je Váš vlastný?

Tento projekt je náš vlastný, takže zladenie 

predstáv bolo pomerne jednoduché.

 Ako ste uvažovali pri realizácii tohto 

konkrétneho projektu ohľadom dômy-

selnej kombinácii materiálov, farieb 

a povrchov?

Hlavným dôvodom bolo zjednodušenie fa-

rebnosti v kombinácii s pôvodnými dubovými 

parketami, preto voľba padla na odtiene šedej, 

ktoré najviac ladia s našou obľúbenou čiernou. 

Čo sa týka materiálov v kúpeľni a vstupnej 

hale, vyskúšali sme si na vlastnej koži cemen-

tové stierky, ktoré radi používame v našich 

projektoch. Vďaka tomu môžeme klientom 

predať naše skúsenosti, ako sa materiál chová 

pri zaťažení vodou alebo pri záťaži psích 

pazúrov a pod.

 Bola rekonštrukcia bytu pri Smaltovni 

niečím špecifická alebo výnimočná? 

Mohli by ste opísať jeho hlavné črty, 

prípadne priebeh práce?

Hlavné bolo, že rekonštrukcia bola veľmi 

rýchla. Celý proces sme naplánovali tak, aby 

nás obmedzil čo najmenej. Znamenalo to teda 

dôkladnú  prípravu, objednávky v pohotovosti 

a potom iba pár týždennú akciu.

 V čom vidíte výhody projektu a v čom 

podľa Vás spočívajú?

Výhodou je nadčasová farebnosť, ktorá sa ani 

po rokoch neokukala. Rovnako tak i stierky ako 

také prešli, avšak po čase sme si zvolili iného 

dodávateľa s kvalitnejším materiálom, ktorého 

plusy spočívajú v tom, že materiál neprenáša 

toľko tlakov v konštrukciách a takmer nepras-

ká. Bola to veľmi cenná skúsenosť. 

 V byte sa nachádza veľa kreatívnych 

detailov, azda najštýlovejším sú vešiaky 

na kabáty. Prečo ste sa rozhodli pre taký-

to netradičný model vešiaka?

Detaily a dizajn nás baví. V našej poslednej 

realizácii sme sa vyhrali ešte viac – toto bol 

predsa len menší byt, ktorý toľko priestoru 

neponúkal.

 Byt je na prvý pohľad harmonický 

a štýlovo jednotný. Bol to Váš zámer pri 

realizácii tohto projektu?

Áno, bol to zámer a myslím, že sa to podarilo :)

V.K.

04 05

06

04 V zrekonštruovanej toalete vyniknú 

hlavne originálne cementové stierky.

05 Pohľad do vynovenej kúpeľne s prie-

stranným sprchovým kútom.

06 V predsieni zaujme hlavne originálne 

hojdacie kreslo, masívne zrkadlo a visiace 

vešiaky na kabáty.





Profirol, s.r.o.
Prielohy 1C, 010 07 Žilina – Solinky  /v budove LIVING CENTRA/
Montujeme na celom Slovensku 0949 085 871
www.profirol.sk   
profirol@profirol.sk
                          

Vonkajšie 
žalúzie

Uzatváranie 
altánkov 
rolovacími 
fóliami



Collection

LA CLASSICA
NUOVA • CONTURA

VILLEROY & BOCH
dom nábytku ATRIUM
Einsteinova 9, Bratislava 
02 - 63451477
www.e-shop.sk

140807_AZ_La_CLassica_Slowakei_185x118_RZ.indd   1 07.08.14   13:02

Slovenský výrobca 
masívneho nábytku 

since 1992

RAJČAN S.R.O., 
Stará Kremnička 276

FIREMNÉ PREDAJNE:  Zvolen 0915 /510 536, Nitra 0917/525 088, 
Trnava 0918/ 932 937, Bratislava 0907/831 433
www.rajcan.sk

ZĽAVYna vybraný nábytok až do výšky

40%
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bývanie dizajn

01

ŽIVOT PLYNIE A PRINÁŠA ZMENY, KTORÉ SA PREJAVUJÚ AJ NA NAŠOM 
BÝVANÍ. ZOSÚLADIŤ ATMOSFÉRU BÝVANIA S AKTUÁLNYM DIZAJNOM 
NEMUSÍ BYŤ NÁROČNÉ. KEĎ POŽIADAME O RADU DIZAJNÉRA, MÔŽE NÁS 
NIEKEDY PREKVAPIŤ JEHO ODPORÚČANIE ZARIADENIA A INTERIÉROVÝCH 
DOPLNKOV. S ÚŽASOM ALE POTOM ZISTÍME, ŽE PRÁVE TIETO KÚSKY SI PRE 
SVOJU OHROMNÚ VARIABILITU MÔŽU NÁJSŤ VYUŽITIE V MODERNÝCH INTE-
RIÉROCH, ROVNAKO AKO V ÚTULNÝCH NENÁPADNEJŠÍCH DOMÁCNOSTIACH.  
A NAJDÔLEŽITEJŠIE JE, ŽE PRITOM SA PONECHÁ PRIESTOR NA TO, ABY VYNIKLA 
INDIVIDUALITA OBYVATEĽOV. 

02



01 kovová skrinka s 24 šuflíkmi KEYWEST,  La Galleria, Dunajská Lužná, 

cena 699 €            

02 lampa MOOVE, Inspire Design, Poprad, cena v závislosti od prevedenia

03 stojan na časopisy a knihy AK47-BRETELL, 195 x 16 x 1, 

Inspire Design, Poprad, cena v závislosti od prevedenia

04 prútené kreslo ADNAUL s drevnou konštrukciou, La Galleria, Dunajská 

Lužná, cena 499 €

05 úložné moduly AK47-TUBOLA, Inspire Design, Poprad, cena v závislosti 

od prevedenia

15
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13
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bývanie dizajn
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06 – biele ratanové kreslo, cena 219 € 

a skrinka Erutna z jedľového dreva a kovo-

vou konštrukciou, La Galleria, Dunajská Lužná, 

cena 575 €

07 – hojdacie kreslo s čiernou kovovou 

konštrukciou, patchwork sedák s aplikáciami 

pravej kože, La Galleria, Dunajská Lužná, 

cena 439 €

08 – set 2 dekoratívnych drevených rýb, 

La Galleria, Dunajská Lužná, cena 93 €

09 – drevená dekoračná debnička na ko-

lieskach RECY, La Galleria, Dunajská Lužná,  

cena112 €

10 – drevený modul DADO 3 x 3, 

117 x 120 x 35, La Galleria, Dunajská Lužná, 

cena 269 €

11 – drevený modul modul DADO 1 x 4, 

154 x 46 x 35, La Galleria, Dunajská Lužná, 

cena189 €

12 - stolík ERUTNA z jedľového dreva, 

131 x 51 x 80, La Galleria, Dunajská Lužná, 

cena 579 €

13 – lampaYGOO z recyklovaného dreva  

s bavlneným tienidlom, 168 x 55, 

La Galleria, Dunajská Lužná, 355 € 

15
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10 11

13

Reko
Foto: archív firiem a redakcie



Verné farby 
s našimi 
svietidlami  
pre domácnosť, priemysel  

a komerčné priestory

Tradičný výrobca a dovozca 
spoľahlivých svietidiel

LED 
svítidla 
ANETA 
• verné podanie farieb  
• možnosť častého spínania 
• dlhá životnosť 
• čistý a funkčný dizajn 
• výber z troch rozmerov

www.fulgur.cz

Verné farby 
s našimi 
svietidlami  
pre domácnosť, priemysel  

a komerčné priestory

Tradičný výrobca a dovozca 
spoľahlivých svietidiel

LED 
svítidla 
ANETA 
• verné podanie farieb  
• možnosť častého spínania 
• dlhá životnosť 
• čistý a funkčný dizajn 
• výber z troch rozmerov

www.fulgur.cz



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

V septembri otvárame pre vás nové štúdio 
na ulici Galvaniho 7 v Bratislave

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
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bývanie osvetlenie

Moderné LED osvetlenie nie je síce 
na slovenskom trhu žiadnou no-
vinkou, avšak možností, ako ich 

účelne využívať, je stále viac. Medzi vychy-
tený druh moderného osvetlenia ho radí 
hlavne nadštandardná životnosť, šetrenie 
energií a životného prostredia a, čo sa týka 
dizajnu, ide o originálny módny prvok, 
ktorý zaujme na prvý pohľad aj náročného 
klienta.

ŠTÝLOVÉ PODSVIETENIE
LED žiarovky majú širokú škálu použitia – 
od interiéru ako podsvietenie nábytku, 
políc či osvetlenie stropov po exteriér ako 
napríklad nočné osvetlenie bazéna, terasy 
či záhrady. Práve pre ich nízku spotrebu 
elektrickej energie sa v súčasnosti dostá-
vajú do popredia a mnohí majitelia domov 
či bytov po nich siahnu ako po šetrnom 
a ekologickom riešení, nehovoriac o ich 

dekoratívnej funkcii. LED žiarovky dokážu 
aj z menej zaujímavého interiéru vykúzliť 
útulné a štýlové prostredie. Podsvietiť ale-
bo osvetliť sa dá prakticky čokoľvek – fan-
tázií sa medze nekladú. Vkusne vyniknú 
podsvietené časti nábytku, zrkadlá či scho-
disko. Aj napriek výborným svetelným 
vlastnostiam sa LED žiarovky skôr využí-
vajú ako sekundárny zdroj osvetlenia, aj 
keď to nie je pravidlom. Dizajnérom či ma-
jiteľom nehnuteľností slúžia hlavne na na-
vodenie príjemnej atmosféry v priestore.

OBĽÚBENÉ LED PÁSY
V súčasnosti na trhu nájdeme široký vý-
ber LED osvetlenia ako žiarovky, zápustné 
a stropné svietidlá. Veľmi populárne sú aj 
LED pásy, ktoré majú široké využitie. Po-
mocou týchto pásov sa podsvietia želané 
miesta a navyše je možné si farbu podsvie-
tenia regulovať podľa nálady. Okrem far-

ÚSPORNÉ A VKUSNÉ 

OSVETLENIE 
DO KAŽDÉHO DOMOVA

SPRÁVNE A EFEKTÍVNE 
OSVETLENIE DOKÁŽE 
V KTOROMKOĽVEK INTERIÉ-
RI UROBIŤ HOTOVÉ ZÁZRA-
KY. OŽIVIŤ OBÝVAČKU ČI 
KUCHYŇU JE V DNEŠNOM 
POKROKOVOM SVETE 
ELEKTROTECHNIKY VEĽMI 
JEDNODUCHÉ – STAČÍ PO-
UŽIŤ MODERNÉ A TRENDY 
LED OSVETLENIE, KTORÉ 
S OBĽUBOU VYUŽÍVAJÚ AJ 
POPREDNÍ ARCHITEKTI PO 
CELOM SVETE.
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by osvetlenia sa dá upravovať aj intenzita 
svetla, a to všetko pohodlne prostredníc-
tvom diaľkového ovládania. 

NA ČO BRAŤ OHĽAD PRI VÝBERE 
LED ŽIAROVIEK
Pri správnom výbere LED osvetlenia tre-
ba brať ohľad na viacero faktorov. Dôležité 
je okrem farby poznať aj svetelný výkon 
a uhol svetla, aby LED osvetlenie spĺňalo 
predstavy majiteľa. Svietivosť sa pri tomto 
type žiaroviek udáva v lumenoch – naprí-
klad 40 W predstavuje 420 lumenov, 100 
W až 1 300 lumenov a pod. Uhol podsvie-
tenia je takisto dôležitý, preto treba dbať 
na správny výber v závislosti od požiada-
viek klienta a od účelu podsvietenia. 

KLADY A ZÁPORY
Výhodou LED žiaroviek je možnosť 
umiestniť ich aj na miesta, kam by ste 
ani tú najmenšiu žiarovku nemohli dať. 
Ďalšou výhodou tohto typu osvetlenia je 
extrémne dlhá životnosť, a to až 50-tisíc 
hodín, čo predstavuje približne 5 rokov ne-
pretržitého svietenia. Moderné LED osvet-
lenie je síce drahšie, ale návratnosť vstup-

ných investícií je pomerne rýchla – zhruba 
do 3 rokov. Veľkým plusom je aj odolnosť 
voči nárazom a iným vonkajším vplyvom 
a nenáročná manipulácia a výmena. Čo sa 
týka nevýhod, je to hlavne vyžarované tep-
lo, pri ktorom treba zabezpečiť jeho odvod 
a vyššia cenová kategória oproti klasickým 
či halogénovým žiarovkám.

NEUTÍCHAJÚCI TREND 
V OSVETLENÍ
LED osvetlenie je podľa vyjadrení odbor-
níkov nastupujúcim trendom v interié-
rovom dizajne. Nepredstavuje len rýchly 
„boom“ efekt, ktorý po pár sezónach opad-
ne, ale práve naopak. Predpovedá sa mu 
popredné miesto pri výbere moderného 
osvetlenia rôznych interiérov a exterié-
rov do budúcnosti, preto ak premýšľate 
o vhodnom osvetlení vášho domu či bytu, 
neváhajte siahnuť práve po tomto štýlo-
vom a úspornom osvetlení. 

Veronika Kalinová

Foto: Feim

FEIM | Gen. M. R. Štefánika 59
901 01 Malacky

Mobil: 0917 570 370
Tel.: 034/ 774 3228

www.feim.sk

overená spoľahlivosť
atraktívne ceny 

široký výber

Pri objednávke  
nad 50 EUR  

doprava zdarma



Ak ste ešte nekupovali nábytok cez  
e-shop, stále nie je neskoro. Mož-
nosti sú obrovské, škála produktov 

široká a vy si môžete dopriať aj to, čo sa 
nachádzalo len v zozname vysnívaných 
kúskov. Najpodstatnejšími benefitmi sú 
úspora času a bohatý výber.

Online nakupovanie je o to pohodlnej-
šie, že trvá len chvíľu, kým sa dostanete 
k štýlu a typu hľadaného nábytku. Ak by 
ste rovnaký počet produktov mali hľadať  
v kamenných obchodoch, strávili by ste 
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bývanie interiér

minimálne jedno dopoludnie len návšte-
vami predajní.

Pred kúpou je dobré si vybrať viacero pre-
ferovaných produktov, porovnávať ich 
ceny a kombinovať alternatívy. E-shop 
www.nabytok.sk má navyše na stránke 
četovacie okienko, čím dáva možnosť sa 
hneď spýtať akúkoľvek otázku či napísať 
odkaz cez kontaktný formulár a poradiť 
sa o problémoch, ktoré sami nevyriešite. 
Odpovie vám v krátkom čase špecialista, 
čo je tiež plus. Spomeňte si len, koľkokrát 

KÚPA 
NÁBYTKU MÔŽE 

BYŤ CELKOM ZAU-
JÍMAVÁ ČINNOSŤ. ASI 

UŽ VIETE, ŽE SA DÁ NÁJSŤ 
KVALITNÝ NÁBYTOK AJ NA 

INTERNETE. A AK MÔŽE 
PRÍSŤ HORA K MOHAME-

DOVI, NAČO BY ŠIEL 
MOHAMED  

K HORE?

NA INTERNETE?
NAKUPOVAŤ NÁBYTOK



21

ste museli čakať v obchode na predajcu, 
kým sa uvoľnil alebo nevedel reagovať 
na vaše požiadavky. Vložením tovaru do 
košíka vidíte hneď konečnú sumu, a to 
je ďalší bonus v porovnaní s klasickou 
predajňou. Nezažijete tak šok až pri po-
kladni, ale viete vopred, čo vás čaká. Vlo-
žením do košíka sa však nijak nezaväzuje-
te. Môžete si produkty odložiť na neskôr.  
V každom prípade je nábytku toľko, že si 
na výber určite nechajte viac času. Najlep-
šie je si na webe pozbierať to najkrajšie, ne-
chať si zoznam uležať v hlave a až potom 
vykonať konečné rozhodnutie.

ČO SI VŠÍMAŤ?

Cena
Na internete je väčšia konkurencia. Čiže 
aj ceny budú v porovnaní s kamenný-
mi predajňami nižšie. Obchody musia 
platiť zamestnancov a na cene nábyt-
ku sa odzrkadľuje aj prenájom priesto-
rov. Keď si to spočítate, voľba bude jas-
ná. Samozrejme, neodporúčame cenu 
považovať za jediný dôležitý faktor. 
Najlacnejšie neznamená kvalitné, skôr 

naopak. Pravda a dobrý nábytok sú nie-
kde uprostred. Preto prihliadajte na 
informácie uvedené pri produktoch.

Dovoz
E-shopy ponúkajú na výber dve možnos-
ti. Buď si nábytok vyzdvihnete osobne  
v pobočke, alebo vám ho dovezú. Niektorí 
si účtujú nižšie ceny, iní cenu prispôsobia 
podľa mesta, v ktorom bývate. E-shop 
www.nabytok.sk napríklad ponúka fixnú 
sumu 4,99 € a dopraví váš nábytok v pô-
vodnom stave, nech ste kdekoľvek na Slo-
vensku.

Dodávatelia
Výrobca a krajina pôvodu hovoria ve-
ľakrát za všetko. Vieme, že by ste mali 
doma najradšej kvalitný, pekný a funkč-
ný nábytok. Súčasné predajne však z me- 
novaného nespĺňajú ani polovicu. Pripo-
míname preto e-shopy, kde tie správne 
spoločnosti za produkty ručia a posky-
tujú neodfláknutý záručný servis. Dob-
rý obchod si najlepšie overíte cez jeho 
webovú stránku. Všímajte si spôsob 
komunikácie, referencie, ochotu, cenu  

a dodávateľov. Vďaka nim zistíte, čo si 
budete kupovať. E-shop www.nabytkar-
stvo.sk spolupracuje výlučne s kvalitnými  
a overenými menami značiek, ako sú  
Forte, BRW, Wojcik meble či Decodom. Sú 
to značky, ktorých produkty majú dlhú ži-
votnosť a nerozpadnú sa po chvíli. 

Štýly, značky a kvalita 
na jednom mieste 
Na stránkach nájdete dosť informácií  
o vlastnostiach každého produktu. Či už 
ide o materiál dreva, jeho pôvod, nábytok 
kombinovateľný s celou zostavou, alebo sa 
tu dočítate o rôznych testoch a certifiká-
ciách sedacích súprav, ich zloženie, rozlo-
ženie a pod. Záleží na dôvere, a preto sú 
uvedené všetky podstatné informácie pri 
každom produkte. Keď viete, čo kupujete, 
radi si za to zaplatíte a budete mať radosť.

Reko v spolupráci s e-shopmi www.nabytok.sk, 

www.nabytkarstvo.sk 

Foto: www.nabytok.sk a archív redakcie
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bývanie umenie

MAĽBY SLOVENSKÉHO UMELCA PETRA MARČEKA ŽIADNEHO RECIPIENTA NEZANECHAJÚ 
CHLADNÝM. DIVÁK JE PRI POHĽADE NA NEVŠEDNÉ DIELA VÝTVARNÍKA Z TRENČÍNA OČARENÝ 
IMAGINÁCIOU, NEVYSPYTATEĽNÝM SVETOM FANTÁZIE A AUTOROVÝM SVOJSKÝM POHĽADOM 
NA SVET UMENIA, KTORÝ STRIKTNE NEREŠPEKTUJE HRANICE REALITY.

KEĎ SA SNÚBI HUDBA 
S DÁVKOU FANTÁZIE...

Peter Marček patrí k súčasným malia-
rom na poli slovenského výtvarné-
ho umenia. Jeho diela sa vyznačujú 

nevšednou technikou, zjednodušenou 
farebnosťou redukovanou na pár základ-
ných farieb a hlavne poriadnou dávkou 
obrazotvornosti, ktorá modeluje jedinečný 
poetický svet umenia, obohatený o rozmer 
hudobných motívov.

ŽENA V HLAVNEJ ÚLOHE

Obrazom Petra Marčeka dominujú ženské 
postavy, zväčša nahé, avšak nie s lascív-
nym či erotickým podtónom, ale skôr na-
opak. Ženy na autorových obrazoch majú 
kultový charakter a sú záhadným objek-
tom obdivu, ktorý spočíva v autorovej ne-
utíchajúcej fascinácii nežnejšieho pohlavia. 
„Žena je večná inšpirácia umenia, nielen v ma-
liarstve, nositeľka života, je ideálom predsta-
vy dobra a princípov ľudského bytia,“ opisuje 

maliar hlavné hrdinky svojich diel. Okrem 
ženských postáv autor inklinuje k prírode, 
ktorá je takisto nemálo dominantná v jeho 
dielach. Vo viacerých obrazoch sa opaku-
jú rovnaké motívy ako kmene či konáre 
stromov, vtáky, najmä pávy, či motýle. Zo 
svetských vecí na Marčekových obrazoch 
nájdeme v početnej miere strunové hu-
dobné nástroje, ktoré vyjadrujú autorovo 
uchvátenie a cit pre hudbu. Hudba hrá 
v maliarových obrazoch dôležitú úlohu a 
pri pozorovaní jeho diel sa tak divákovi 
neraz môže zdať, že počuje šepotajúcu me-
lódiu, vychádzajúcu z rámu obrazu.

MARČEKOV FANTAZIJNÝ 
REALIZMUS 

Na obrazoch Petra Marčeka si nemož-
no nevšimnúť nápadnú podobu autora  
s tvorbou majstrov, hlavne z renesančné-
ho obdobia. Na poli slovenského výtvarné-

HUDBA HRÁ V MALIA-
ROVÝCH OBRAZOCH 
DÔLEŽITÚ ÚLOHU 
A PRI POZOROVANÍ 
JEHO DIEL SA TAK DI-
VÁKOVI NERAZ MÔŽE 
ZDAŤ, ŽE POČUJE 
ŠEPOTAJÚCU MELÓ-
DIU, VYCHÁDZAJÚCU 
Z OBRAZU.
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O AUTOROVI

Peter Marček sa narodil v roku 1943 v Žiline, 

študoval na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčí-

ne a absolvoval študijný odbor architektúra na 

SVŠT v Bratislave. Počas štúdia si svoje výtvarné 

zručnosti zdokonaľoval u akademickej maliar-

ky Ireny Slavinskej, Rudolfa Mošku a výtvarníka 

Štefana Scherhaufera. Je autorom insígnií 

a medaile Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne. Svoje diela vystavoval aj 

za hranicami Slovenska, a to v krajinách Európy 

a USA. Momentálne žije a pôsobí v Trenčíne.

ROZHOVOR S MALIAROM PETROM 

MARČEKOM

 Čo ovplyvňuje Vašu tvorbu a ako sa to 

odráža na výslednej podobe Vašich diel?

Moju tvorbu ovplyvňuje najmä poznanie, že 

svet fantázie a reálny svet môžu koexistovať, a 

tak tvoriť jedinečný obraz.

 Máte nejaký výtvarný vzor? Ak áno, 

tak koho diela Vás inšpirujú a prečo?

Konkretizovať výtvarný vzor nie je jednoduché. 

Sú to najmä maliari – symbolisti, taktiež realisti 

z Viedenskej školy ako Ernst Fuchs, Max Ernst 

a zo slovenských Albín Brunovský. Každý z nich 

má podiel na smerovaní mojej tvorby.

 Kde hľadáte námety? Čo Vám tvorba 

dáva, čo pre Vás znamená?

Inšpiráciou je mi hudba, benátske karneva-

ly, mnohotvárnosť krásy prírody, ale i obrazy 

majstrov renesancie. Tvorba ma oslobodzuje 

od dnešnej skomercionalizovanej a uponáhľa-

nej doby.

 Vo Vašich maľbách sa opakujú niekto-

ré motívy ako napríklad stromy, motýle, 

hudobné nástroje či vtáky. Majú pre Vás 

špeciálny alebo symbolický význam?

Sú to elementárne prvky, ktoré zapadajú do 

priezoru mytológie a mýtov, z ktorých sa splie-

tajú nové podoby obrazov.

 Ako vnímate svoje hotové obrazy? 

Máte svoj obľúbený osobný výtvor, kto-

rý pre Vás predstavuje viac než ostatné?

Pre mňa sú obrazy ako deti, ktorých sa niekedy 

ťažko vzdávam, no verím, že sa dostávajú 

do dobrých rúk tých, ktorí ich vedia oceniť a 

urobia im radosť.

V. K.

ho umenia sa Marčekove artefakty najviac 
približujú tvorbe významného predstavi-
teľa imaginatívneho realizmu Albína Bru-
novského. 

Marček smerovanie svojej tvorby zaraďuje 
k fantazijnému realizmu, pričom nepopie-
ra obľubu techniky maľby starých maj-
strov. Svoje diela vníma ako súhru fantá-
zie a lásky a opisuje ich slovami: „Je to svet 
fantastických bytostí, neskutočných krajín  
v spojení s  vášňou a láskou.“

Veronika Kalinová

Foto: archív Petra Marčeka



AJ KUCHYŇA MÔŽE BYŤ 

Častokrát je dejiskom rozhovorov 
aj rozhodnutí, miestom, kde sa 
pri rannej káve prebúdzajú aj naše 

nápady. V neposlednom rade je známe, 
že „Kde sa dobre varí, tam sa dobre darí“  
a preto si myslíme, že tento priestor si 
zaslúži špeciálnu pozornosť a úľavu od 
stereotypu. Kuchyne za posledné storočia 
zmenili nielen svoj vzhľad, ale aj využitie.

SPRÁVNY VÝBER
V interiérovom štúdiu Glamour Interiors 
sa stretávame vačšinou s dvomi hlavnými 
požiadavkami od klientov. Dá sa pove-
dať, že jedna skupina stále uprednostňu-
je funkčnosť a maximálnu využiteľnosť 
kuchyne, pričom druhá časť klientov hľa-
dá jedinečné dizajnové riešenie a akýmsi 
spôsobom kamufláž hlavného využitia ku-
chyne (chladnička, rúra, varná doska atď.). 
Na to, aby sme docielili glamour vzhľad 
kuchyne, je potrebné si uvedomiť pár fak-
tov a momentov z histórie, ktoré tento 
štýl preslávili. V architektúre sa pojem gla-
mour najviac spája s obdobím ART deco. 
Ak aj budeme hľadať inšpiráciu v umení, 
šperkoch, konštrukciách z tohto obdobia, 
neznamená to, že kuchyňa nesúca tento 
štýl musí byť usporiadaná iba do geomet-
rických foriem. Taktiež nie je nutné za-
komponovať výjavy slnečných lúčov, lístia 
a obnažených ženských figúr – hlavných 
prvkov art deco. Avšak glamour vzhľad by 
mal mať značnú eleganciu, luxus a istú dra-
matičnosť. Luxusný vzhľad v tomto prípa-
de garantuje použitie veľkoformátových 
platní mramorov s výraznou kresbou. Ďal-

GLAMOUR
DNEŠNÁ DOBA PLNÁ 
INOVÁCII PRIAM NABÁDA 
K ZMENE A ODKLONU 
OD ZAUŽÍVANÝCH 
KONVENCIÍ. KUCHYŇA JE 
V MNOHÝCH PRÍPADOCH 
NAJPOPULÁRNEJŠOU 
ČASŤOU DOMU ČI BYTU. 
JE TO MIESTO, KDE SA 
STRETÁVA RODINA, 
PRIATELIA, ALE AJ DOMÁCI 
MILÁČIKOVIA. TENTO 
PRIESTOR JE AKÝMSI 
STRETOM ZÁUJMU NÁS 
VŠETKÝCH. 
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bývanie dizajn



ším prvkom pre docielenie glamour efektu 
sú určite zrkadlá. Môžu byť či už zo zla-
tým, bronzovým, alebo čírym vzhľadom, 
použité vo veľkých formátoch ako zástena 
alebo ukladané do rôznych kosoštvorcov. 
Kuchynské úchytky z ušľachtilých mate- 
riálov ako koža, bronz, sklo, perleť by tak-
tiež nemali chýbať a v tomto prípade sú 
šperkom kuchyne. Výberom správnej dyhy 
v prípade kuchyne z masívu sa dá vytvoriť 
naozaj kuchynský skvost, avšak pre eko-
nomickejší variant postačí vhodný nástrek 
mdf s výberom zaujímavej farby. 

DIZAJN NA MIERU
Glamour Interiors je full servisové štúdio, 
ktoré už skoro päť rokov ponúka svoje 
služby na slovenskom trhu, pričom nad-
viazalo na dvadsaťročné skúsenosti sester-
skej spoločnosti Anna + A Praha, s ktorou 
úzko spolupracuje dodnes. Hlavnou myš-
lienkou zakladateliek pani Aleny Kuchto-
vej a slečny Márie Strculovej bolo vytvoriť 
štúdio na medzinárodnej úrovni, schopné 
harmonicky kombinovať elementy kom-
fortu a luxusu, a pritom klásť dôraz na 
preferencie klienta a jeho životné hodnoty.
Naši dizajnéri sú profesionáli, ktorí na zák-
lade ich medzinárodného pôsobenia vedia 

kombinovať tak sofistikované štýly, akými 
sú klasicizmus, art deco, art noveau, em-
pír, baroko, v kombinácii s minimalizmom 
a novodobými štýlmi a vytvárať tak atmo-
sféru vystihujúcu životný štýl moderného 
človeka. Jednou z najväčších výziev pri 
vytváraní nového interiéru je schopnosť 
splniť nielen požadovaný dizajn, ale hlav-
ne funkčnosť a komfort daného priestoru. 
Interiér považujeme za zariadený, až keď 
sú v ňom doplnky ako napr. lampy, zr-
kadlá, umelecké predmety, sklo, obrazy... 
Iba vďaka nim je možné docieliť útulnosť 
a komplexnosť. 

Naši dizajnéri navštevujú celosvetové vý-
stavy, aukčné domy, trhy so starožitnosťa-
mi, aby mali aktuálny prehľad a schopnosť 
rozvíjať predstavu našich klientov.

Glamour Interiors na ploche vyše 200 
metrov štvorcových ponúka svojim klien-
tom ukážku jednotlivých „roomsceene“ za-
riadených nábytkami od značiek, ktorých 
sme exkluzívnymi zástupcami pre SR. Už 
päť rokov prinášame na náš trh nábytok 
od najprestížnejších amerických nábytkár-
skych firiem, pričom najdlhšiu tradíciu má 
Ralph Lauren – 40 rokov. Medzi najluxus-

nejšie na svete patrí napríklad firma Baker 
a v našom showroome majú klienti mož-
nosť vidieť aj veľmi extravagantné nábytky 
od Christopher Guy. 

Je všeobecne známe, že materiály sú ne-
odmysliteľná súčasť interiéru. Výber ma-
teriálov je jedna z najprecíznejších častí 
tvorby interiéru a vďaka tímu odborníkov 
je práve materiálový  mix naša silná strán-
ka. Klienti majú možnosť využiť priamo  
v štúdiu jedinečnú galériu materiálov, kde 
nájdu bytový textil svetových značiek, ko-
berce, parkety, mramory, sanitu a batérie, 
rôzne dyhy a ich spracovanie, garniže, do-
plnky, svietidlá a iné.

Inšpirácia by sa v našom biznise nikdy ne-
mala zmeniť v imitáciu! Radšej príjmeme 
neúspech za navrhnutý originál, ako by 
sme oslavovali úspech za imitáciu. Na zák-
lade tohto kréda, ktoré sme si osvojili, spo-
lupracujeme s viacerými manufaktúrami 
v Čechách, Rakúsku a na Slovensku. Podie-
ľame sa na návrhoch a výrobe atypických 
nábytkov, ktoré sa stali veľmi populárnou 
a neodmysliteľnou súčasťou nášho portfó-
lia. Našim klientom ponúkame kompletný 
návrh interiérov a aj celkovú realizáciu. 
Spolupracujeme s renomovanými archi-
tektmi a celú realizáciu vieme prispôsobiť 
požiadavkám klienta. Naše štúdio nájdete 
na adrese Zámocká 26, Bratislava.

Mária Strculová

Foto: Glamour Interiors, 

realizácie Glamour Interiors, all rights reserved  
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V ARCHITEKTÚRE SA 
POJEM GLAMOUR 
NAJVIAC SPÁJA  

S OBDOBÍM ART DECO. AK AJ 
BUDEME HĽADAŤ INŠPIRÁCIU 
V UMENÍ, ŠPERKOCH, 
KONŠTRUKCIÁCH Z TOHTO 
OBDOBIA, NEZNAMENÁ TO, ŽE 
KUCHYŇA NESÚCA TENTO ŠTÝL 
MUSÍ BYŤ USPORIADANÁ IBA 
DO GEOMETRICKÝCH  FORIEM. 





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

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž



KUCHYŇA – MIESTNOSŤ, KTORÁ SA BERIE AKO SAMOZREJMOSŤ. DOKONCA AJ KEĎ OZNAČUJEME 
BYT ZA JEDNO-, DVOJ-, TROJ- ČI VIACIZBOVÝ, SA KUCHYŇA NEPOČÍTA DO POČTU IZIEB V BYTE. ALE 
PREČO PRÁVE KUCHYŇU NEVYZDVIHNÚŤ NA CENTRUM, SRDCE DOMU ČI BYTU? VEĎ PRI DNEŠ-
NOM RÝCHLOM SPÔSOBE ŽIVOTA MÔŽE BYŤ KUCHYŇA MIESTOM PRE RELAX, KTORÝ JE SPOJENÝ 
S DOBRÝM JEDLOM A PRÍJEMNÝM TRÁVENÍM VOĽNÉHO ČASU S RODINOU ČI PRIATEĽMI. 

RECEPT NA KUCHYŇU
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Čoraz viac ľudí si uvedomuje silu zdra-
vého a vlastnoručne pripraveného 
jedla, preto je varenie u niektorých 

každodennou súčasťou ich dňa. Na to, aby 
sme sa v kuchyni cítili čo najpohodlnejšie, 
je potrebné dopredu zvážiť veľkosť, tvar a 
typ kuchyne. Kuchyňa sa väčšinou nerieši 
len na pár rokov, preto je nutné venovať 
jej dostatok času a tiež si rozmyslieť výšku 

financií, ktorú sme ochotní do nej inves-
tovať. Stále platí, čím kvalitnejšie materi-
ály sa použijú, tým dlhšie sa budeme tešiť  
z funkčnej a estetickej kuchyne. 

PRIESTOR A FUNKČNOSŤ
V bytových domoch sa najčastejšie stre-
távame s klasickým prípadom riešenia 
kuchyne ako samostatnej izby, ktorá sa 
nachádza v blízkosti obývacej izby, kde sa 
zväčša sústreďuje celá rodina. Vôňa jedla 
tak priláka jej členov do kuchyne a práve 
toto miesto sa tak stáva hlavným priesto-
rom na vzájomnú komunikáciu. Z toho 
dôvodu by mala byť kuchyňa riešená tak, 
aby sa v nej cítil každý príjemne a aby 
funkčnosť a úložný priestor uľahčovala ži-
vot všetkým jej nažívateľom. Keďže v byte 
väčšinou nedisponujeme veľkým priesto-
rom, mali by sme s ním zaobchádzať veľmi 
opatrne. Každý má iné možnosti, no vše-
obecne platí, že až tak nezáleží na veľkosti 
kuchyne, ale na voľbe a usporiadaní všet-
kých jej prvkov.

LOGICKÉ USPORIADANIE
Kuchyňu vyberáme tak, aby sme mali po-
ruke a v potrebnej blízkosti najdôležitejšie 
zložky kuchyne, ako sú varná doska, rúra, 
pracovná doska, drez a chladnička, kto-
ré by mali byť logicky usporiadané a tým 
nám uľahčiť prácu v kuchyni. Postupnosť 
pri varení je totiž zväčša rovnaká – najprv 
si jedlo vyberieme z chladničky alebo ku-
chynskej skrinky, ďalej ho spracovávame 
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02

03

 01 Polostrovná kuchyňa je ideálnym riešením, 

ak chceme dosiahnúť priestrannejšie miesto. 

Otvorená stena zaručí, že sa v kuchyni nebu-

deme cítiť skľúčene, ale, naopak, uvoľnene  

a polostrov sa nám zas postará o uskladnenie 

potrebných zložiek. 

02 Tento tvar kuchyne uvítajú najmä viacčlen-

né rodiny, pre ktoré je kuchyňa akýmsi synony-

mom pre dobré jedlo a vzájomnú komuniká-

ciu. Kuchyňa s ostrovom býva zväčša súčasťou 

obývacej izby, a tak spolu s ňou vytvára srdce 

domu či bytu.

03 Riešenie kuchyne, kedy využijeme čo naj-

viac plochy, otvára možnosť neobmedzeného 

využitia úložného priestoru. Takýto typ kuchy-

ne si môžeme pokojne zariadiť aj v menších 

miestnostiach, len k nej musíme pristupovať  

s rozumom a nezabúdať na logické usporiada-

nie všetkých jej prvkov.



na pracovnej doske, prípadne umývame v 
kuchynskom dreze. Tieto tri súčasti kuchy-
ne by mali byť preto tesne pri sebe. Ak už 
máme jedlo pripravené, vyberieme si hr-
niec či plech na pečenie. Najlepšie miesto 
na kuchynské vybavenie je pod pracovnou 
doskou, aby sme sa s jedlom zbytočne 
„nenabehali“. Následne ho presúvame na 
sporák, varnú dosku alebo ho šupneme 
do rúry a v priebehu varenia ešte dochu-
cujeme, preto sa bylinky alebo koreniny 
najlepšie udomácnia vo varnej zóne. Nad 
usporiadaním jednotlivých častí kuchyne 
je potrebné sa dopredu zamyslieť. Vzdia-
lenosť medzi základnymi bodmi sa odpo-
rúča nechať okolo 90 cm. Čím menej po-

hybov budeme musieť urobiť, tým menej 
sa narobíme a varenie si tak užijeme oveľa 
intenzívnejšie. A čo si priať viac ako radosť 
z nami zhotoveného a chutného jedla?

KUCHYNSKÍ POMOCNÍCI
Súčasťou dnešnej modernej domácnosti 
sú tiež kuchynské elektrospotrebiče. Tak 
isto aj pri nich platí, že by sme mali dopre-
du zvážiť ich tvar a umiestnenie. Kávovar 
či kanvicu je najlepšie umiestniť ku drezu, 
mikrovlnnú rúru alebo toastovač v blízkos-
ti chladničky, mixér a kuchynský robot zas 
do skrinky pod pracovnou doskou. Všetky 
elektrospotrebiče by mali byť čo najviac 
poruke, aby sme tak vytvorili rozumný  
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04 Na trhu dnes možno nájsť rôzne rieše-

nia, ktoré nielen šetria priestor, ale nám aj 

uľahčujú prácu v kuchyni.

05 Zaujímavé dispozičné rozmiestnenie 

kuchyne, kde niektoré jej časti vychádzajú 

do priestoru a okrem ďalšieho pracovného 

miesta plnia tiež funkciu jedálenského 

stola. Barový pult vynikajúco šetrí miesto 

a preto je využívaný hlavne v menších 

kuchyniach.

06 Práve kuchyňa v tvare L často vyrieši 

problém s nevyužitým rohom miestnosti 

alebo je to dobrý spôsob, ako si zväčšiť aj 

menšiu kuchyňu a zároveň nestratiť miesto 

pre jedálenský stôl.

07 Ďalší príklad kuchyne s ostrovom, na 

ktorom si môžeme všimnúť jeho maximál-

ne využitie. V tomto prípade slúži ako úlož-

ný a pracovný priestor spolu s umývačkou 

riadu a tiež ako varná zóna.

08 Aj kuchynské pomôcky sú dôležitou 

súčasťou každej kuchyne, takže aj pri nich 

by sme si mali dôkladne rozmyslieť ich 

rozumné usporiadanie, aby sa varenie stalo 

pre nás hrou.
04 05

06
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a funkčný pracovný priestor. Na terajšom 
trhu nájdeme kúsky, ktoré sú okrem svojej 
hlavnej úlohy doslova umeleckým dielom. 
Mnohí dizajnéri sa zaoberajú výhradne 
vzhľadom elektrospotrebičov, preto nie 
je problém nájsť týchto obľúbených po-
mocníkov najrôznejších tvarov a farieb. 
Trendom stále zostáva obyčajný nerez, no 
do popredia sa dostávajú taktiež farebné 
plasty, ktoré je možné skvelo zladiť s ce-
lou kuchyňou a vniesť jej tak nový svieži 
nádych. Ak sa navyše rozhodneme pre 
inteligentné riešenia, ktoré šetria životné 
prostredie a dokážu denne ušetriť nie-
koľko percent energie, o potešenie máme 
postarané. Medzi takéto riešenia patrí 
napríklad indukčná varná doska či rúra,  
v ktorej sa jedlo pečie bez toho, aby sa 
musela zohrievať celá. Varná doska zas vy-
tvára stálu teplotu vody pri varení a dáva 
pozor na jej presné potrebné množstvo. 

Ďalším zaujímavým príkladom sú solárne 
panely využívané na fungovanie spotrebi-
čov, ktoré dokážu zohriať vodu, či systémy, 
vďaka ktorým je možné ovládať spotrebiče 
na ďiaľku cez smartfóny. 

SPRÁVNY VÝBER
Výber kuchyne podlieha najmä veľkosti 
a tvaru miestnosti – niektorí si môžu do-
voliť experimentovať, iní nemajú veľmi 
na výber. Pri výstavbe vlastného domu 
je výhodou možnosť dopredu vypracovať 
vlastný návrh kuchyne, kde sa nápadom 
medze nekladú. Kuchyňu je tak možné 
prispôsobiť aj počtu členov rodiny či situ-
ovaním kuchyne v blízkosti terasy a záhra-
dy, čo uvítame predovšetkým v sezónnom 
období. V bytových domoch sa stretáva-
me s kuchyňou menších rozmerov, no aj 
tu sa dá využiť dávka kreativity. Ak ide  
o skutočne malý priestor, ideálnym rieše-
ním je spojenie kuchyne a obývacej izby. 
Vznikne tak otvorená a vzdušná miest-
nosť, ktorá plní svoju fuknciu a stáva sa 
hlavným miestom stretávania celej rodi-
ny. Najčastejšie využívanou kuchyňou je 
kuchyňa v tvare L, v ktorej sú využité dve 
susediace steny tvoriace takzvaný pracov-
ný trojuholník. Pri tomto type kuchyne sa 
dajú ukážkovo zoradiť hlavné body kuchy-
ne, ktoré sú si vo vzájomnej blízkosti, no 
zároveň sa dá v kuchyni voľne pohybovať 

a vzniká miesto aj pre jedálenský stôl. 
Ďalšou často využívanou alternatívou je 
lineárna kuchyňa, ktorá využíva len jednu 
zo štyroch stien a všetky zložky sú zora-
dené v jednej línii. Aj pri tomto type ku-
chyne zostáva miesto na jedálenský stôl a 
hlavné zložky kuchyne by mali nasledovať 
v logickej následnosti. Niektorí si môžu 
dovoliť aj kuchyňu s ostrovom. Ide o ku-
chynskú časť, ktorá je stavaná samostatne 
bez prepojenia s ostatnou časťou kuchyne. 
Ostrovy sú často využívané najmä ako 
varná zóna a tiež pre ich dobrý odklada-
cí priestor. Kuchyne s polostrovom majú 
len časť pracovnej plochy vyčnievajúcej do 
priestoru, ktoré su využívané kvôli ďalšie-
mu odkladaciemu priestoru alebo plnia 
funkciu jedálenského stola. 

Lucia Kraushuberová

Foto: archív firiem a redakcie
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→ jediný slovenský odborný časopis špecializovaný na dizajn
→ venuje sa  aktualitám, histórii, teórii a kritike v oblasti dizajnu
→ vychádza 4x ročne v novom layoute na 88 stranách
→ pre každého predplatiteľa všetky čísla dostupné online 
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zahraničie → 15 €

www.sdc.sk/?predplatne-informacie
marketing@sdc.sk
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...obklady, dlažby, sanita...

Talianske obklady, dlažby do interiéru a exteriéru      Široký výber tenkých formátov (3-5 mm)
Ve¾koformátové dlažby      Kvalitné komplexné služby vrátane poradenského servisu 
a realizácie pokládky       Vizualizácie, 3D návrhy vrátane sanity

MAAG je importér, distribútor a exkluzívny predajca talianskych keramických obkladov, dlažieb a sanity. 
Na slovenskom a èeskom trhu pôsobíme už od roku 1994. 
Špeciali zujeme sa aj na gresové materiály, mozaiky, ve¾koformátové dlažby a keramické obklady v imitácii dreva.

Ponúkame Vám:

MAAG Bratislava
R1 Centrum, Rožňavská 1  /  831 04 Bratislava  /  tel.: +421/ 244 630 127

MAAG Košice
Južná Trieda 125 (1.poschodie)  /  040 01 Košice  /  tel.: +421/ 556 771 494 www.maag.sk

www.maag-czech.czMAAG Brno
Vídeňská 125c  /  619 00 Brno  /  tel.: +420/ 547 423 004

MAAG Praha
Na Jarově 2  /  130 00 Praha 3  /  tel.: +420/ 284 688 811

TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o.
Stummerova 79, 
955 01 Topoľčany (areál VD Stavba) 
tel.č.:0908 726 324 : 0918 678 605  
e-mail: topinterier@topinterier.eu 

VÝROBA VSTAVANÝCH SKRÍŇ,  

VIAC AKO 1000 DEKOROV 
DREVENÝCH, LAMINÁTOVÝCH 
A VINYLOVÝCH PODLÁH

Celosklenené steny a dvere Exkluzívne talianske dverewww.topinterier.eu



BEZ KOMPROMISOV 

NAD DREZOM
KVALITNÁ KUCHYNSKÁ 
BATÉRIA JE PRI VARENÍ PRA-
CANTOM NA NEZAPLATE- 
NIE – S JEJ POMOCOU ĽAH-
KO ZLIKVIDUJETE KOPU 
ŠPINAVÉHO RIADKU, JE 
VŽDY PORUKE NA RÝCHLE 
OPLÁCHNUTIE RÚK, OSPR-
CHOVANIE ZELENINY DO ŠA-
LÁTU, NA PLNENIE NÁDOB 
VODOU NA DREZE ČI PRIA-
MO NA SPORÁKU. KLADÚ SA 
NA ŇU TIE NAJVYŠŠIE NÁ- 
ROKY A OČAKÁVA SA OD 
NEJ TAKMER NEMOŽNÉ – 
ABY ŽIARILA NAD DREZOM 
AKO DIZAJNOVÝ SKVOST, 
ODOLALA NÁPORU PRÁCE 
AJ NEČISTOTY A ZÁROVEŇ 
SPLNILA V MIESTE OČISTY 
KAŽDÚ ÚLOHU NA VÝBOR-
NÚ. ČO  VŠAK V KUCHYNI 
PRI OČISTE NAOZAJ ZAVÁŽI? 
AKÉ FUNKCIE DREZOVÝCH 
BATÉRIÍ SÚ PRI KULINÁRČENÍ 
SKUTOČNE POTREBNÉ? ČO 
SA UKÁŽE AKO ŠIKOVNÁ 
„VYCHYTÁVKA“? KUCHYN-
SKÉ BATÉRIE KLUDI SI S 
NEČISTOTOU A PLNENÍM 
NÁDOB PORADIA, AJ KEĎ 
IDE V KUCHYNI NAOZAJ DO 
TUHÉHO. VYROBENÉ V PO-
VESTNEJ MADE IN GERMA-
NY KVALITE A OČARUJÚCE 
NA POHĽAD VÁM SPOĽAHLI-
VO POSLÚŽIA DLHÉ ROKY. 

34

 KLUDI L-INE
Pre batériu Kludi L-INE nie je nič ďaleko – výtok 

batérie je otočný o 220 stupňov, vysúvacia spr-

cha predĺži v prípade potreby rameno o 7 cm a 

ak ani to nestačí, sprchu môžete vytiahnuť a váš 

akčný rádius bude až pozoruhodných 76 cm! 

MULTIPRÍPOJKA 
S praktickým nápadom vybaviť batériu 

multiprípojkou prišla Kludi na trh ako prvá. 

Umožňuje priamo z batérie čerpať studenú 

vodu pre práčku či pre umývačku riadu, čím 

sa zjednoduší obeh vody v kuchyni a výrazne 

znížite riziko vytopenia. 

 BAJONET POD OKNO
Ak v malej kuchyni potrebujete využiť 

aj obyčajne „hluchý“ priestor, oceníte 

batériu s bajonetovým uchytením pre 

podokennú montáž – pri zatvorenom 

okne stojí a verne slúži, ak potrebujete 

okno otvoriť, stačí batériu zľahka vytiahnuť 

a dať poležiačky. Vtedy vám stačí priestor 

medzi linkou a dolnou hranou okna len 3 

cm, pri batérii s multiprípojkou cca 3,5 cm. 

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

Simona Klérková v spolupráci so značkou Kludi
Foto: Kludi

 KLUDI E-GO SENZOR
Hybridná Kludi E-GO dokáže pracovať 

manuálne aj bezdotykovo. Stačí sa k nej 

priblížiť rukou alebo hrncom – a voda tečie 

v prednastavenom objeme! Bez omeškania, 

predbiehania, bez zbytočne minutej vody. 

V elektronickom móde má prietok úspor-

ných 5 litrov.

 KLUDI MX
Vyfarbite sa – vsaďte v kuchyni na farebnú 

Kludi Mx v kombinácii biela/chróm či kávová/

chróm. Na povrch batérie nanáša Kludi pri 

výrobe kvalitný polyuretánový prášok, ktorý sa 

vyznačuje vysokou mierou odolnosti voči roz-

púšťadlám a chemikáliám. Batéria je tak krásna 

nielen v okamihu inštalácie, ale počas dlhých 

rokov driny.

 KLUDI ADLON
Krásou secesie si vás získa batéria Kludi 

Adlon. Klasické krížové rukoväte, por-

celánové intarzie a výtok so 6-hranným 

fazetovým výbrusom svedčia o zručnosti 

remeselníkov par excellence. Noblesa a krá-

sa z prelomu storočí sa snúbia s modernou 

technikou.

  KLUDI TANGENTA
Kludi Tangenta je zhotovená z jediného kusa masívnej ušľachtilej ocele s mimoriadne jemným 

kartáčovaným povrchom bez akéhokoľvek viditeľného spoja. Je vysoko odolná proti nárazom, 

hrdzi či usadeninám a zároveň elegantná a šik v každej kuchyni.



„Vášniví kuchári túžia urobiť dojem na svoju 
rodinu a hostí nielen precíznou prácou a ex-
celentnými výsledkami, ale tiež inováciami 
v kuchyni. Rúra, ktorá využíva indukčnú 
technológiu k príprave jedál, bola v minulosti 
niečo, čo si mnoho ľudí nedokázalo predsta-
viť,“ vysvetľuje Peter Fabuš, obchodný ria-
diteľ spoločnosti Whirlpool na Slovensku. 
„V rušných pracovných či rodinných životoch 
súčasných spotrebiteľov prináša indukcia 
množstvo výhod ako napríklad vynikajúci 
bezpečnostný profil, rýchlu prípravu vďaka 
presnému nastaveniu teploty a flexibilnú po-
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S ĎALŠOU REVOLÚCIOU V PRÍPRAVE JEDLA POMOCOU IN-
DUKČNEJ TECHNOLÓGIE PRICHÁDZA SVETOVÝ LÍDER VO VÝ- 
ROBE A PREDAJI DOMÁCICH SPOTREBIČOV – SPOLOČNOSŤ 
WHIRLPOOL. PO SVOJEJ INDUKČNEJ VARNEJ DOSKE, KTORÁ 
ROKY INŠPIROVALA KUCHÁROV, TERAZ UVÁDZA NA TRH PRVÚ 
RÚRU S INDUKČNOU TECHNOLÓGIOU. TÁTO RÚRA POSÚVA VÝ-
SLEDKY PEČENIA A VARENIA NA ÚPLNE NOVÚ ÚROVEŇ.

Dokonale lahodné pokrmy pripraví 
v priebehu niekoľkých minút, pri-
čom ušetrí až 50 % času a energie.* 

Metóda indukčného varenia je stále naj-
účinnejším spôsobom varenia a je mož-
né ju dokonale kombinovať s klasickými 
spôsobmi prípravy jedla – táto inovatívna 
technológia umožňuje dokonalé spraco-
vanie pokrmu zospodu vďaka indukčným 
špirálam a taktiež zhora prostredníctvom 
klasického teplovzdušného ohrevu alebo 
grilu. Neustále otáčanie jedla je tak už mi-
nulosťou.

PRVÁ INDUKČNÁ 
RÚRA NA SVETE

bývanie kuchyňa
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užiteľnosť v praxi bez akéhokoľvek zbytočné-
ho predhrievania. Implementácia indukčnej 
technológie do rúry je technicky veľmi náročný 
proces, no spoločnosť Whirlpool bola aj v tom-
to smere úspešná,“ dopĺňa Fabuš.

SYMBIÓZA PRE JEDINEČNÉ 
ZÁŽITKY Z VARENIA: INDUKČNÁ 
A KLASICKÁ RÚRA V JEDNOM

Spoločnosti Whirlpool sa podarilo úspeš-
ne integrovať indukčnú technológiu do 
rúry – špeciálna indukčná platňa, v ktorej 
sú integrované špeciálne vyhrievacie ciev-
ky, je umiestnená priamo v dutine rúry. 
Indukčný riad, ktorý je súčasťou spotre-
biča, sa umiestni na podložku a rovnako, 
ako v prípade tradičného indukčného ria-
du, prenáša indukované teplo priamo do 
jedla. V kombinácii s teplým vzduchom 
alebo grilom je teplo distribuované opti-
málne do celého priestoru rúry a sú tak 
vždy zaistené dokonalé výsledky pečenia. 
Vďaka tomu sú všetky jedlá chutnejšie 
a lahodnejšie než kedykoľvek predtým – 
krehké a šťavnaté vo vnútri a chrumkavé 
na povrchu. Len čo je indukčná platňa pri-
pojená do špeciálnych konektorov, rúra sa 
automaticky prepne do indukčného reži-

mu. Rúru je, samo-
zrejme, možné   

  použiť 

aj bez indukčnej funkcie ako štandardnú 
rúru, ktorá ponúka širokú škálu funkcií 
pečenia. 

UŽ ŽIADNE PREDHRIEVANIE: 
REKORDNÁ ÚSPORA ČASU 

Vďaka novému vylepšenému obehu vzdu-
chu vo vnútri rúry nie je viac potrebné zdĺ-
havé a energeticky stratové predhrievanie. 
Indukčná technológia prináša kombináciu 
zdravého varenia s dokonalými výsledka-
mi v rekordne krátkom čase.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA: 
PRE MAXIMÁLNY ZÁŽITOK 
Z VARENIA

Nová indukčná rúra Whirlpool ponúka 
tiež ďalšie pohodlné funkcie – indukčný 
režim ponúka až 30 prednastavených re-
ceptov pre rôzne kategórie potravín – od 
rýb cez zeleninu až po pečivo. Rúra auto-
maticky nastaví ideálne parametre pre prí-
pravu zvoleného receptu. Indukčná rúra je 
súčasťou produktovej rady CUBE a je pred-
určená stať sa pokrokovým prvkom každej 
modernej kuchyne. Elegantný dizajn tejto 
rady s integrovanou rukoväťou dodáva 
spotrebičom CUBE jedinečný tvar. Indukč-
ná rúra má nerezový povrch iXelium™, 
ktorý sa veľmi jednoducho udržiava a čistí. 
iXelium™ je inovačná nehrdzavejúca oceľ, 
ktorá vďaka aplikovaniu nanotechnológie 
pôsobí ako bariéra proti chemickým a me-
chanickým činiteľom, vďaka čomu si dlho 
zachováva kvalitu a prirodzený kovový 
lesk. S novou indukčnou rúrou posunula  
spoločnosť Whirlpool štandardy v úspore 
času, energie a flexibilného varenia na úpl-
ne novú úroveň.

Reko z materiálov Whirlpool

Foto: Whirlpool

* pri indukčnej funkcii, v porovnaní s tradičnou rúrou 

   Whirlpool bez indukčnej technológie a s funkciou 

    predhrievania



 USUŠENÉ PRE ZDRAVIE

Využite naplno čas hojnosti a usušte si počas jesene vitamínmi nabité dary prírody. Ovocie, 
zeleninu, hríby aj bylinky si zo záhrady či pestrofarebných lúk a voňavých lesov pripravíte do 
zásoby bez zbytočného mrhania vašou aj elektrickou energiou, ak budete mať poruke sušičku 
potravín Orava SU-103. Je vybavená piatimi sušiacimi mriežkami, dokúpiť si však môžete ešte 
ďalšie dve. Hríby aj dužinaté ovocie na nej usušíte rýchlo a bez rizika vzniku plesní vďaka výdatnej 
cirkulácii vzduchu. Teplotu vo vnútri sušičky v procese výroby zdravých maškŕt si regulujete podľa 
potreby v závislosti od sušenej potraviny nastavením veľkosti prieduchov na vrchnom kryte zaria-
denia. Pri prednastavenej teplote 50 stupňov Celzia a príkone len 90 W má Orava SU-103 nízku 
spotrebu elektrickej energie, aj keby ste sa rozhodli usušiť „celú záhradu“. V návode na použitie 
nájdete šikovný receptár na prípravu zdravých maškŕt. Náruživo vyťahovať zo špajze ich potom 
môžete každý daždivý či zasnežený deň. Orava SU-103 môže byť v e-shope vaša za necelých  
36 eur, každá ďalšia mriežka na sušenie za 6 €.

www.orava.eu 
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ČÍM BY BOLA KUCHYŇA 
BEZ VÔNÍ? ČERSTVO UVA-
RENÁ KÁVA ČI CHUTNÁ 
OVOCNÁ ŠŤAVA A K TOMU 
DO ZLATISTA UPEČENÝ 
SLADKÝ KOLÁČ – TO SÚ 
TYPICKÉ VÔNE, KTORÉ VE-
DIA ROZJASNIŤ DEŇ. JE TO 
MAGICKÉ MIESTO KAŽDÉ-
HO DOMOVA. KUCHYNSKÉ 
SPOTREBIČE POMÁHAJÚ 
NAŠIM ZRUČNOSTIAM A 
UĽAHČIA NÁM PROCES 
ČAROVANIA S JEDLOM, 
KÚZLENIA VÔNÍ, VĎAKA 
KTORÝM SA TAK RADI VRA-
CIAME DOMOV. NIE SÚ TO 
LEN PRAKTICKÍ POMOCNÍCI, 
ALE PRI VHODNOM VÝBERE 
ZABEZPEČIA DOKONALÉ 
SPLYNUTIE S KUCHYNSKOU 
ZOSTAVOU A JEDNOTNÝ 
VIZUÁLNY DOJEM.

 HVIEZDA KUCHYNE 

Multifunkčný kuchynský mixér Orava RM-251 je hviezdou kuchyne v okamihu, 
ako sa pustíte do prípravy krémových polievok, nátierok, omáčok, šalátových dresingov, 
domácej majonézy, šľahačky či kokteilov. Suroviny dokážu pod jeho „kuratelou“ meniť kon-
zistenciu tak, aby podčiarkli lahodnosť výsledného jedla a symbiózu kulinárskych pôžitkov. 
Pracuje precízne a s príkonom 500 W pomixuje, poseká či vyšľahá všetko, čo mu ponúknete 
na spracovanie. Vyrobený z kvalitných materiálov je vhodne vystrojený na ťažkú prácu 
v kuchyni – okrem tyčového mixéra je súčasťou balenia aj nádoba na mixovanie a seka-
nie, nádoba na šľahanie s odmerkou a metlička na šľahanie. 
V e-shope bude váš za 25,90 €. 

www.orava.eu 

 CHRUMKAVÉ TROJUHOLNÍČKY

Do zlatista prepečené, chrumkavé toasty dostanú každého. Malí či veľkí si na nich pochutia 
hneď z rána – natreté a s oblohou podľa vášho gusta vás doslova vytiahnu z postele. So 

šunkou a syrom, s nátierkami od výmyslu sveta sa rýchlo postarajú o výdatný štart do 
nového dňa. Keď máte chuť na niečo ľahké, sa zas výborne hodia len tak opečené 

a potreté bylinkovým maslom k zeleninovým šalátom. 
Toastovač Orava ST-100 AB vám ich pripraví v tvare šik trojuholníčkov. 
Výborne chutia, či ich hryzkáte sami, alebo ich servírujete návšteve na terase 
zaliatej zapadajúcim slnkom. Orava ST-100 AB pracuje rýchlo, ľahko sa čistí, 
oceníte jeho nepriľnavý povrch aj svetelnú signalizáciu pre kontrolu pri pečení 
toastov. V e-shope ho kúpite za 12,90 eur.

www.orava.eu 

KUCHYNSKÍ POMOCNÍCI
bývanie kuchyňa
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 ČAS NA POCTIVÝ DETOX

Kvalitný odšťavovač je základom pri vašej sna-
he. Jeseň je vhodným obdobím, kedy môžete 
urobiť niečo pre svoje zdravie. Je to obdobie, 
kedy je dostatok ovocia a zeleniny aj z našich 
záhrad. Známy výrobca spotrebičov pre 
domácnosť Gorenje má pre túto príležitosť 
v ponuke spoľahlivého pomocníka. 
Základom mnohých očistných kúr aj receptov 
na chudnutie sú šťavy z čerstvého ovocia a 
zeleniny. V dnešnej uponáhľanej dobe určite 
oceníte nerezový odšťavovač gorenje JC 805 
E. Ten je vybavený extra veľkým XXL otvorom 
pre vkladanie celých surovín. Výrazne tak uše-
tríte čas a námahu so zdĺhavým krájaním ovo-
cia a zeleniny na malé kúsky. Jemnosť získanej 
šťavy docielite vďaka kvalitnému mikrofiltru. 
Odšťavovač gorenje JC 805 E je správnou 
voľbou na ceste za zdravým životným štýlom. 

www.gorenje.sk 

 MAJONÉZA UŽ ZA 10 SEKÚND! 

Mixér Tefal Infiny Force obsahuje exkluzív-
ny nástavec pre prípravu majonézy a mnoho 
ďalších jemných omáčok (domáci kečup,  
guacamole, tatárska omáčka, šľahačka,  
smoothies atď. ) V ponuke je 20 rýchlostí.  
V základnej výbave má 500 ml minisekáč, 
šľahaciu nerezovú metlu, kovový mixovací 
nástavec aj 800 ml mixovaciu nádobu.

Tefal Infiny Force – to je unikátna ActivFlow 
technológia so 4 nožmi – 2 naklonené pre 
maximálne zachytenie potravín a 2 rovné pre 
dokonalé rozmixovanie. Mixnite si s Tefalom!  
Cena Tefal InfinyForce (HB866A38) je 94,90 
eur.

www.tefal.sk

KUCHYNSKÍ POMOCNÍCI

 S POCTIVOU PENOU, PROSÍM!

S poriadnou penou! Presne tak milujeme kapučíno, caffe latte, macchiato aj ľadové frapé. 
Môžete ich mať kedykoľvek a priamo vo vašej kuchyni, obývačke, na balkóne či na terase, 
ak k vášmu domácemu kávovaru pribudne automatický napeňovač mlieka Orava MF-400. 
V troch rôznych režimoch dokáže mlieko ohriať aj napeniť – tak, ako by ste si ho vychutnávali 
v tej najlepšej kaviarni. Má nepriľnavý povrch, takže sa v ňom mlieko pri ohreve nepripáli. 
Ľahko sa čistí, má príkon 400 W, objem 280 ml a je vybavený priehľadným krytom, cez ktorý 
vidíte, ako pena rastie a rastie a rastie... Avšak ani kvapka nevyfrkne, aby spôsobila poplach na 
kuchynskej linke. Ak bolo na dnes kávy dosť, dajte si horúce mlieko s nadýchanou penou! Nič 
nie je lepšie na spokojný spánok pre vás aj vaše deti, ktoré hrnček napeneného mlieka či kakaa 
iste neodmietnu. Orava MF-400 môže byť váš v e-shope za 37,90 eur.

 www.orava.eu

Reko
Foto: archív firiem                                                
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ÚŽASNÁ KREATIVITA 
PRE SVET DIZAJNU

MASÍVNY 
MATERIÁL RAUVISIO 

MINERAL MÁ MNOHO-
STRANNÉ MOŽNOSTI POUŽI-

TIA A SPÁJA FUNKČNOSŤ S EX-
TRÉMNE DLHOU ŽIVOTNOSŤOU 
A NEKONEČNÝM MNOŽSTVOM 

DIZAJNOVÝCH MOŽNOSTÍ. 
PRE KAŽDÉ PROSTREDIE TU 

NÁJDETE TO SPRÁVNE 
RIEŠENIE. 

MASÍVNY 
MATERIÁL RAUVISIO 

MINERAL MÁ MNOHO-
STRANNÉ MOŽNOSTI POUŽI-

TIA A SPÁJA FUNKČNOSŤ S EX-
TRÉMNE DLHOU ŽIVOTNOSŤOU 
A NEKONEČNÝM MNOŽSTVOM 

DIZAJNOVÝCH MOŽNOSTÍ. 
PRE KAŽDÉ PROSTREDIE TU 

NÁJDETE TO SPRÁVNE 
RIEŠENIE. 

MASÍVNY 
MATERIÁL RAUVISIO 

MINERAL MÁ MNOHO-
STRANNÉ MOŽNOSTI POUŽI-

TIA A SPÁJA FUNKČNOSŤ S EX-
TRÉMNE DLHOU ŽIVOTNOSŤOU 
A NEKONEČNÝM MNOŽSTVOM 

DIZAJNOVÝCH MOŽNOSTÍ. 
PRE KAŽDÉ PROSTREDIE TU 

NÁJDETE TO SPRÁVNE 
RIEŠENIE. 
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Či prirodzenosť s možnosťou obmeny 
a nadčasová elegancia v kameni, es-
tetické lákadlá vo farebných tónoch 

zaplavených svetlom, alebo prepychové 
kompozície so zlatými pigmentmi, v ploš-
nej úprave či len na zvýraznenie – vytvorte 
si priestor pre nové svety stretnutí. 

DIZAJN PRE NÁBYTOK
Materiál RAUVISIO mineral je na báze 
minerálov sfarbený v celom priereze. Po-
zostáva z jednej tretiny z akrylátovej živice 
a z dvoch tretín z hydroxidu hlinitého s fa-
rebnými pigmentami. Pozitívne vlastnos-
ti jednotlivých komponentov sa spojili, 
aby vytvorili materiál s mnohostrannými 
možnosťami použitia, ktorý svojím vzhľa-
dom pripomína kameň, je teplý, príjem-
ný na dotyk a má vynikajúce vlastnosti  
z hľadiska spracovania. Tento minerál-
ny materiál má mnohostranné možnos-
ti použitia v kuchyniach a kúpeľniach,  
v kanceláriách a vo verejných priestoroch, 
v gastronómii a v hoteloch, laboratóriách  
a v oblasti medicíny.

Ponúka širokú paletu farieb a dekorov 
a takmer neobmedzenú tvarovateľnosť. 
Program zahŕňa kompletný systém ma-
sívnych dosiek, pracovných dosiek, drezov 
a umývadiel, ako aj príslušenstva na jeho 
spracovanie. Dá sa kombinovať aj s roz-
ličnými materiálmi ako drevo, kameň ale-
bo sklo. Vďaka širokej palete skladových 
dekorov sa RAUVISIO mineral bezpečne 
uplatní v priestoroch pre verejnosť a aj  
v súkromných priestoroch. 

KUCHYNSKÉ DREZY A UMÝVADLÁ: 
Vyberte si spomedzi rozličných tvarov  
a skombinujte ich s vhodným príslušen-
stvom. Môžete si vybrať z umývadiel ako 
uliatych pre každodenné použitie. Je to na 
vás. 

Výrobný sortiment ponúka široké mož-
nosti a uspokojenie aj tých najvyšších ná-
rokov. 

Viac informácií získate na www.rehau.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Rehau

Foto: Rehau

VÝHODY
RAUVISIO mineral je tvarovateľný termo-
plastický materiál s možnosťou aplikácie  
v horizontálnej či vertikálnej polohe. 
Opracované povrchy majú hladký povrch 
bez pórov. Má jednoduchú údržbu, odol-
nosť proti UV žiareniu, opotrebovaniu, ky-
selinám a lúhom, ktoré sa bežne používajú 
v domácnosti. Škrabance sa dajú vyleštiť 
a väčšie poškodené miesta sa dajú opraviť 
tak, že ich takmer nevidieť.  

VÝROBNÝ SORTIMENT
MASÍVNE DOSKY A HRANOVÉ PÁSY:
Môžete si vybrať z rozsiahleho skladového 
programu so 40 dekormi. 

PRACOVNÉ DOSKY A NOSNÁ DOSKA 
Z PUR-PENY: 
V ponuke sú prefabrikované pracovné 
dosky, ako aj pracovné dosky z PUR-pe-
ny – inovačný nosný materiál na pou-
žitie v rámci ľahkých konštrukcií alebo 
keď sa požaduje odolnosť proti vlhkosti. 



ČERVENOHNEDÉ SFARBENIE 
NIEKEDY S PRÍMESOU 
ORANŽOVÉHO ODTIEŇU. 
NEOTESANÝ, TROCHU 
HRUBÝ, ALE S NESPORNÝM 
KÚZLOM. PRESNE TÝMITO 
VLASTNOSŤAMI OPLÝVAJÚ 
MATERIÁLY AKO HRDZAVÝ 
PLECH, KAMEŇ ČI PIESOK. IDE 
O MATERIÁLY, NA KTORÝCH 
FIČIA TIE NAJDIZAJNOVEJŠIE 
INTERIÉRY. V ŽIADNOM 
PRÍPADE NEJDE LEN 
O STAVEBNÉ PRVKY, KTORÉ JE 
ŽIADUCE OMIETNUŤ, NALEPIŤ 
NA NE TAPETU, PRETRIEŤ 
FARBOU. NECHAJTE VYNIKNÚŤ 
ICH SUROVOSŤ A DRSNOSŤ 
V OSTROM KONTRASTE 
S OSTATNÝM VYBAVENÍM 
INTERIÉRU. 

01 DIZAJNÉRSKY TIP: HRDZAVÝ 
PLECH  AKO OBKLAD AJ  
V KUCHYNI
Páči sa vám vzhľad hrdzavého plechu, ale máte 

z jeho použitia v kuchyni strach? Predsa len 

škvrny od varenia a meniace sa teploty môžu 

s ozajstným plechom narobiť všeličo. Vsaďte na 

grafosklo. Ide o  jednovrstvové alebo dvojvrst-

vové sklo v kombinácii s bezpečnostnou fóliou, 

do ktorého môže byť zalaminovaná buď grafi-

ka, prípadne skutočné tenké plátky plechu, ale-

bo napríklad zlata, dyhy atď. Sklo je dokonalým 

nosičom imitácie prakticky čohokoľvek. Navyše 

motív alebo aj skutočnú prírodninu ochráni 

pred vodou, teplom a mechanickým poško-

dením. Hrdzavý kovový design grafoskla bude 

skvele kontrastovať najmä s kuchynskou linkou 

v bielom dekore.

02 DVERE V DEKORE HRDZAVÝ 
PLECH
Dekory technických materiálov dokážu na dve-

rách vyčariť ozajstné divy. Hrdzavý plech je veľ-

mi atraktívny dekor, ktorý z  dverí vytvorí jasnú 

dominantu interiéru.  

Tento dekor je vyrobený v HPL lamináte, ktorý 

sa vyznačuje extrémne vysokou mechanickou 

odolnosťou a bežným spôsobom ide doslova 

o nezničiteľný povrch. Samozrejmosťou je, že 

identický povrch môžu niesť aj dverné zárubne. 

03 OKÁZALÝ ŠTÝL INTERIÉRU
Na prvý dojem technická miestnosť… Na druhý 

dojem skvelá vstupná hala. Maľovka – opäť imi-

tujúca plechový materiál skorodovaný hrdzou, 

ponúka okázalý a štýlový vstup do interiéru. 

Minimalistickému looku presne zodpovedá aj 

riešenie dverí. Pre skutočne vycibrené stvárne-

nie interiéru sú tu aj nové typy puzdier pre za-

súvacie dvere, ktoré nemajú klasickú zárubňu. 

Model AKTIVE od J.A.P. Slovakia je absolútne 

bezobložkovým typom, pri ktorom je omietka 

alebo tapeta ukončená až na okrajoch dverné-

ho otvoru. Aby sa v chodbe mohli zladiť posuv-

né a otočné dvere, je okrem variantu stavebné-

ho puzdra AKTIVE aj riešenie skrytých zárubní 

pre klasický otočný variant. 

04 V NÁZNAKU
Pokiaľ vás hrdzavý dizajn oslovil, ale nemáte 

naň odvahu – prípadne je na vás príliš technický 

a surový, skúste využiť len teplý odtieň červeno-

hnedej. Ideálnym pomocníkom vám bude sklo, 

ktoré môže mať akýkoľvek sfarbený variant – 

teda aj šik hrdzavú vo forme skla planibel bronz. 

Sklenený materiál je moderným riešením do  
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každého interiéru. Vďaka jeho variabilite ho 

môžete mať na nábytku, stolíku, dverách, ale 

aj celosklenených stenách. Ladnosť sfarbeného 

skla podtrhne vybraná kombinácia dverí a sve-

tlíkov. Celkový vzhľad interiéru nepokazia ani 

komponenty z nerezového kefovaného mate-

riálu.

DIZAJNÉRSKY TIP: KU SKLU 
BRONZ – BRONZ AJ NA NÁBYTOK
Efektné, premenlivé a s iskrivými odleskami. Tak 

pôsobia nábytkové plochy Trachea s fóliova-

ným dekorom – konkrétne medený bronz, kto-

rý sa vyznačuje nielen typicky hrdzavou farbou, 

ale tiež jemnými žiarivými odleskami, dokona-

le imitujúcimi kovový materiál, do ktorého sa 

opierajú slnečné lúče. S rôznou intenzitou svet-

la sa vzhľad nábytku na povrchu mení a rozoh-

ráva v interiéri neobyčajnú hru tieňov a farieb. 

05 KAMENNÉ DVERE
Prírodné dekory, či už tie drevené, alebo aj z ne-

rastného bohatstva, nás neustále uchvacujú.  

A to je tiež dôvod, prečo ich dekormi chceme 

byť obklopení aj v pohodlí svojich domovov.  

A práve dvere vám to ľahko umožnia!

V novej povrchovej rade SAPELI môžete objaviť 

hneď štyri originálne dekory imitujúce rôzne 

kamene ako napríklad jeseň, láva, bridlice či 

andezit. Asi nie je treba dodávať, že práve tieto 

povrchy sú obľúbené v modernej architektúre. 

Ďalším veľkým plusom týchto dekorov je ich 

extrémne vysoká mechanická odolnosť. Túto 

povrchovú úpravu môžete použiť nielen pre 

zárubne, ale aj ďalšie výrobky SAPELI, ako sú 

obkladové panely, vešiakové steny či šatníkové 

skrine. 

06 PIESKOVANÉ SKLO
Look drsného betónu vynikne v kontraste 

s nežnou kvetinkou. Boom v segmente skiel 

predstavujú pieskované sklá. Motívy sa na ta-

bule skla premietajú technológiou pieskova- 

nia – otryskávanie plochy silným prúdom jem-

ného piesku. Výsledkom sú hodvábne plochy 

v jemne našedlom odtieni. Pieskované sklá od 

J.A.P. Slovakia možno použiť vo forme celoskle-

nených stien, obkladov alebo dverí – kľudne 

posuvných do steny. Pridanou hodnotou je, ak 

sú pieskované plochy opatrené nanovrstvou, 

ktorá dekor chráni a uľahčuje jeho údržbu. 

07 DIZAJNÉRSKY TIP: NÁBYTOK 
AKO Z DOBY KAMENNEJ
Hoci charakteristickou vlastnosťou kameňa ur-

čite nie je hebkosť, pri fóliovom dekore STONE 

je to presne naopak. Nábytkové plochy v tom-

to prevedení pôsobia hladko a vďaka svetlému 

nádychu kameňa aj vzdušne. Neutrálnosť od-

tieňu nie je na škodu – naopak, pôsobí v inte-

riéri veľmi majestátne. Dekor STONE sa veľmi 

dobre kombinuje napríklad s drevodekormi. 

Interiér tak získa rýdzo prírodný punc. 

A ako to vidíte vy? Na hrdzu, na piesok alebo 

na kameň? V každom prípade sa prírodných 

materiálov alebo dekorov, ktoré tieto technic-

ké materiály imitujú, neobávajte. V kombinácií 

s vhodne vybranými doplnkami docielite zaují-

mavý štýl pre svoje bývanie.

Reko v spolupráci s  J.A.P. Slovakia, SAPELI  

a TRACHEA

Foto: J.A.P. Slovakia, SAPELI a TRACHEA 
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ŽIADNY BEZVÝZNAMNÝ 
VSTUP DO DOMU ČI 
BYTU. DNEŠNÉ CHODBY 
MAJÚ AMBÍCIE STAŤ 
SA MULTIFUNKČNÝM 
MIESTOM, KTORÉ POSLÚŽI 
NIELEN NA ODKLADANIE 
KABÁTOV A OBUVI. 
NECHAJTE SA TEDA 
INŠPIROVAŤ A POZRITE SI 
ZAUJÍMAVÉ DIZAJNOVÉ 
TIPY PRE ZARIADENIE 
PREDSIENE.  
 

CHODBA
Ambiciózna

Premýšľate o vhodnom nábytku do 
chodby? Nebojte sa zvoliť overenú 
klasiku – avšak v nových dizajno-

vých povrchoch. „Ideálnym riešením pre 
vstupnú miestnosť je z pohľadu skladovania 
oblečenia určite vešiaková stena. Tá umožňuje 
komfortný a rýchly spôsob zavesenia kabátu 
či kabelky. Pokiaľ máte v predsieni dostatok 
miesta a môžete k stene zvoliť ešte komodu 
alebo skriňu na obuv, nebude vám nič chý-
bať. Samozrejme, problémom by mohlo byť 
povrchové zladenie. Spoločnosť Trachea po-
núka  sortiment nielen nábytkových plôch, 
ale aj odkladacích panelov, a to v zaujímavých 
dizajnových variáciách,“ hovorí pán Mar-
tin Dusík, vedúci obchodného oddelenia 
spoločnosti Trachea, najväčšieho českého 
výrobcu nábytkových dvierok a dekora-
tívnych panelov. Panely je možné zvoliť si 
v rozmere až 2 500 x 1 200 mm. 

Ak máte doma veľkú chodbu, tak sa neboj-
te do nej umiestniť napríklad šatníkovú 
skriňu, ktorú môžete zladiť s ďalšími vy-
branými prvkami. 

CHODBA V JEDNOM PRÚŽKU
Ideálnym variantom pre chodby alebo aké-
koľvek iné vstupné miestnosti je systém 

Linum. „Hlavným zjednocujúcim prvkom je 
subtílny prúžok v šírke necelých troch cen-
timetrov, ktorý prechádza cez plochu dverí 
a vrchnú stranu integrovaného kovania na 
ďalšie integrované prvky, akými sú vstavaná 
skriňa, obklad steny, stolík a váza,“ popisuje 
výhody tohto systému Ing. Stanislav Zik-
mund, výkonný riaditeľ SAPELI SK, naj-
väčšieho českého výrobcu interiérových 
dverí a zárubní. Linum je pripravený ako 
pre dvere otočné, tak aj posuvné, ktoré sa 
v chodbách často používajú. „Jediný rozdiel 
je v umiestnení subtílneho prúžku, ktorý je na 
posuvných dverách vertikálny, aby mohol pre-
chádzať cez mušľu alebo madlo u týchto dve-
rí,“ vysvetľuje Ing. Zikmund. Povrch tejto 
kolekcie nie je nijak obmedzený a takmer 
bez obmedzenia je aj materiál vlastného 
prúžku, ktorý môže byť dyhovaný, vo vy-
sokom lesku alebo lamináte. Vešiakovú 
stenu môžete navyše doplniť háčikmi. Po-
kiaľ na nich nie je nič zavesené, sú v sklo-
penom stave a do priestoru nevyčnievajú. 

„Ďalším prvkom, ktorý by sme radi zdôrazni-
li, je veľmi elegantná jednoduchosť celého rie-
šenia. V rámci Linumu je totiž kľučka s nevi-
diteľnou rozetou. Týmto krokom by sme chceli 
upozorniť na to, že nie je vždy nutné používať 
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01 Vstupná chodba LINUM v prevední biela s vysokým leskom CPL fialová, SAPELI

02 Drevodekor orech baltimore a  slonová kosť lesk, Trachea

03 Nábytok v úprave portuna čierna a tmavo červená, Trachea

04, 05 Celosklenené dvere od J.A.P. Slovakia v dizajnových prevedeniach 

06 Chodba s reverznou zárubňou, SAPELI
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kovanie spodnej rozety, a to napr. v obývacích 
izbách, kde sa dnes takmer nezamyká,“ dopl-
ňuje Ing. Stanislav Zikmund.
   
BOJUJTE PROTI TME… SKLOM
Chodba bez okien? Potom do nej voľte 
dvere vždy v sklenenom prevedení, kto-
ré do nej prepustí denné aj umelé svetlo 
z ostatných susedných miestností. Okrem 
praktickej stránky veci navyše veľmi skoro 
zistíte, že výber skla môže byť tiež obrov-
skou zábavou. „Okrem štandardných skiel 
čírych, mliečnych alebo tónovaných môžete 
zvoliť variant grafoskla – skla s vnútorným 

„Všetky dvere na chodbe budú stáť tzv. v jed-
nom rade a nebudú vystupovať do hĺbky ste-
ny, ako je to pri bežných zárubniach. Reverz-
né dvere budete otvárať v opačnom smere, 
než ste zvyknutí, teda tzv. do zárubne, resp.
do danej miestnosti. Okrem toho ide aj o bez-
pečnostné opatrenie, pri ktorom nehrozí zra-
nenie osôb, ktoré sa momentálne pohybujú po 
chodbe, pretože dvere otvoríte do miestnosti, 
v ktorej sa práve nachádzate,“ vysvetľuje vý-
hody reverzného otvárania Ing. Stanislav 
Zikmund. Tento typ otvárania sa hodí do 
každého interiéru. Pre dokonalý súlad sú 
použité skryté závesy a plochu dverí tak 
nič nenarušuje.  

Reko v spolupráci s J.A.P. Slovakia, SAPELI, 

Trachea

Foto: J.A.P. Slovakia, SAPELI, Trachea

motívom, prípadne novinku - pieskované 
sklo. Pokiaľ sa bojíte o zachovanie intimity, 
nemusíte – práve sklá s motívmi, prípadne 
mliečne sklá dokážu súkromie bez problémov 
zachovať,“ hovorí pán Petr Paksi, výkonný 
riaditeľ J.A.P. Slovakia, ktorá sa zaobe-
rá produkciou sklenených interiérových 
a exteriérových prvkov. Do chodby sú tiež 
vhodným variantom posuvné dvere do 
stavebného puzdra či po stene. „Na výber 
máte z množstva variant. Tam, kde si želáte 
chodbu prepojiť s obývacou izbou, použijete 
puzdro NORMA KOMFORT, do ktorého sa 
posúvajú dvojo dvojkrídlových dverí. A, samo-
zrejme, nesmieme nespomenúť najbežnejšie 
používaný variant – NORMA STANDARD 
pre klasické jednokrídlové dvere. Obrovskou 
výhodou je, že do puzdier môžete zasúvať aký-
koľvek typ dverí – drevené aj celosklenené,“ 
uvádza Petr Paksi. 

KEĎ JE CHODBA ÚZKA
Kúpili ste si byt s úzkou chodbou, z ktorej 
ústia dvere do ďalších miestností? Nechce 
sa vám ale púšťať do veľkých stavebných 
úprav? Na to však existuje jednoduché 
riešenie – reverzná zárubňa. Tá je určená 
hlavne pre dvere, ktoré tvoria jednu rovi-
nu so stenou, ale otvárajú sa na opačnú 
stranu, a je jedno, či sú pravé, alebo ľavé. 

04 05
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CHYSTÁTE SA 
ZVEĽAĎOVAŤ 
VÁŠ INTERIÉR? 

DIZAJN NESMIE ZAOSTÁVAŤ 
Interiéroví návrhári uvažujú o kľučke ako 
o skutočnom šperku, ktorý dá punc celé-
mu interiéru, ale tiež môže celý dojem po-
kaziť. Vždy ide o detaily – povrchy, tvary 
a ich vzájomné kombinácie. V súčasnosti 
je trendom dôraz na zjednotenie jedného 
druhu kovania na všetkých typoch dver-
ných a okenných krídel tak, aby interiér 
pôsobil naozaj jednotne. Samostatnou 
kapitolou je zladenie kľučiek s materiálmi, 
ktoré sú použité v samotnom interiéri ale-
bo naopak, ich úplný kontrast, ktorý kľučke 
dodá na atraktivite. TWIN dáva možnosť 
ladiť detaily kovania s použitými materiál-

Otvárajte dvere kovaním značky 
TWIN, ktorá ponúka a pripravuje 
už viac ako 20 rokov ucelenú ponu-

ku kovania pre všetky interiéry od bytov či 
rodinných domov počnúc, až po namáhané 
interiéry v kancelárskych a priemyselných 
prevádzkach. Vďaka širokej ponuke je spo-
ločnosť TWIN špecialistom pre dodávky 
kvalitného dverného a okenného kovania, 
či už po stránke perfektného fungovania, 
tak aj po stránke skvelého, nadčasového 
dizajnu. Značka TWIN sa tak v priebehu 
20 rokov stala symbolom vysokej úrovne 
obchodného a technického poradenstva  
a zaručuje kvalitný klientský servis. 

SKRYTÉ ZÁRUBNE XINNIX 
UMOŽŇUJÚ MONTÁŽ 

INTERIÉROVÝCH DVERÍ 
ŠTANDARDNEJ VEĽKOSTI 

OTVÁRANÝCH VON ČI DNU, 
VĽAVO AJ VPRAVO. 

VYBERÁTE 
KRÁSU SPOJENÚ 

S KVALITOU? JEDNÝM 
Z PRVKOV, KTORÉ 

ROZHODUJÚCIM SPÔSOBOM 
DOTVÁRAJÚ JEHO ATMOSFÉRU, 

JE BEZPOCHYBY DVEROVÉ 
KOVANIE. TO MUSÍ SPĹŇAŤ NIELEN 

POŽIADAVKY NA DOKONALÝ 
DIZAJN, ALE TIEŽ NA KVALITU, 
SPOĽAHLIVOSŤ, POHODLIE A  

DLHODOBÚ ÚŽITKOVÚ 
HODNOTU. 
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mi v interiéri alebo na samotných dverách, 
čo znamená, že v kovaní je použitý rovna-
ký materiál, motív i farba ako v okolitom 
interiéri. Tento ucelený sortiment kovania 
tak poskytuje zákazníkom takmer neob-
medzené možnosti kombinácií jednotli-
vých prvkov. Vhodným výberom kovania 
pôsobí potom interiér ako harmonický  
a originálny celok. 

Dizajnová rada QUATRO LINE vyvoláva  
v každom radu predstáv a fantázií. Roz-
ličné tvary kľučiek na hranatých rozetách 
napomáhajú k vytvoreniu skutočne mo-
derného interiéru. Kľučky sú k dispozícii 
v lesklom, ako aj matnom prevedení, čo 
poskytuje rad možností použitia na naj-
rôznejšie povrchové farebné úpravy dverí. 
Dokonalý súlad interiéru s dverami zaisťu-
jú kľučky s plochými rozetami, ktoré prak-
tický splývajú s povrchom dverí. Individu-
alitu interiéru je možné vytvoriť použitím 
plochej, ako hranatej, tak aj okrúhlej roze-
ty. Každopádne tak tieto kľučky dopĺňajú 
moderné i klasické interiéry. 

PODĽA ČOHO VYBERAŤ 
Na trhu je veľké množstvo kľučiek rôznych 
tvarov, kde si každý síce určite vyberie, ale 
zároveň musí dávať veľký pozor, aby si vy-
bral v tak bohatej ponuke správne. Pozor-
nosť by sa mala zamerať najmä na správnu 
voľbu materiálu kovania, jeho povrchu, 
konštrukcie, ktoré sú z hľadiska fungova-
nia a životnosti dôležitejšie než samotný 
dizajn kľučky. 

Ideálne materiály a povrchy s dlhodobou 
životnosťou – to  sú masívne mosadzné 
kľučky s matným povrchom, stále obľúbe-
nejší  je lesklý chrómový povrch, ktorý vy-

niká svojou odolnosťou a tvrdosťou. Veľmi 
kvalitné sú, samozrejme, aj nerezové kľuč-
ky, ktoré svojou presnosťou spracovania 
zaručujú vysokú odolnosť pri používaní. 
Spoločnosť TWIN dáva na nerezové kova-
nie zvýšenú 5-ročnú záruku. 

ĎALŠIE SKVELÉ RIEŠENIA
K ďalším prekvapeniam v ponuke spoloč-
nosti TWIN patria špeciálne systémy pre 
dizajnové a úsporné otváranie dverí pre 
atypické interiéry, kde nie je v blízkosti 
dverí dostatok priestoru pre ich pohodl-
né a úplne otváranie. Dizajnovým bon-
bónikom je univerzálny systém skrytých 
zárubní XINNIX. Skryté zárubne XINNIX 
umožňujú montáž interiérových dve-
rí štandardnej veľkosti otváraných von 
či dnu, vľavo aj vpravo. Rešpektujú tak 
zvyklosti architektov a stavebných odbor-
níkov a robia ich ľahko použiteľné v kaž-
dom projekte. 

Ďalším riešením v úspornom otváraní 
dverí sa javí systém Compack. Ide o revo-
lučný systém otvárania dverí, ktorý redu-
kuje priestor potrebný pre otváranie dverí  
o 50 %, a maximalizuje tak využiteľný 
priestor okolo. Je alternatívou ku kyv-
ným dverám, k posuvným dverám vonku i 
vnútri steny alebo otočne-posuvným dve-
rám ERGON. Dvere vybavené systémom 
ERGON majú možnosť sa otvárať v oboch 
smeroch (dovnútra aj von) a umožňujú tak 
vchádzať do miestnosti a vychádzať z nej, 
a pritom otvárať krídlo tlačením. Systém 
otvárania dverí v oboch smeroch vnáša 
nový rozmer do dverných systémov. Je to 
spôsob otvárania dverí, kde dochádza ku 
kombinácii „otočného a posuvného“ pohy-
bu dverného krídla v jednom jedinom me-

chanizme. Systém ERGON extrémne mi-
nimalizuje nároky na pôdorysný priestor 
otvoreného dverného krídla oproti klasic-
kému, a to až o 40 %. 

Podčiarknite svojím výberom individuali-
tu vášho interiéru a staňte sa dizajnérmi 
vlastných priestorov. Viac informácií zís-
kate na stránkach www.twinkovania.sk  
a www.skrytezarubne.info.

Reko v spolupráci so značkou TWIN

Foto: TWIN a archív redakcie



Podlahy sú najviac zaťažované, a teda 
aj znečisťované časti domácnosti. 
Každá jedna podlaha si vyžaduje 

špeciálnu pozornosť v závislosti od mate-
riálu, z ktorého sú zložené. Každá podlaha 
má iné potreby a špecifické vlastnosti pre 
udržiavanie. Vyskúšajte na ne pomocní-
kov v podobe plochého mopu Easy Wring 
Ultramat Set alebo strapcovitého mopu 
Easy Wring and Clean Set, ktorí v sebe 
spájajú kvalitu, rýchlosť a jednoduchosť. 
Vďaka 100 % mikrovláknam stačí k umy-
tiu len čistá voda, ktorá sa navyše ľahko 
absorbuje do mopu. Žmýkač umiestnený 
vo vrchnej časti vedra rýchlo a bez na-
močenia rúk odstráni nadbytočnú vodu 
a zabráni jej vystreknutiu na podlahu. 
Pomocou stlačenia pedálu v spodnej čas-
ti vedra rôznou intenzitou a množstvom 
našliapnutí sa mop jednoduchým lúsknu-
tím prsta premení na ideálneho pomocní-
ka. Každá jedna miestnosť v dome alebo 
v byte sa zaleskne čistotou. V kuchyni ale-
bo v kúpeľni vyčistíte keramickú dlažbu 
s tvrdým povrchom jednoducho s han-
drou alebo mopom. Vyskúšajte povrch 
očistiť aj prejdením jelenicou. Keramické 
dlaždice neleštite! Inak budú klzké a ľahko 
by mohlo dôjsť k úrazu. Drevené podlahy 
udržíte ľahko svieže podľa ich povrchovej 
úpravy. Holé drevo podľa odporúčaní pra-
videlne zametajte alebo utierajte suchou 

handrou. Na drevené podlahy s náterom 
použite navlhčený mop v mydlovom roz-
toku. Ak chcete, aby sa vaša podlaha le-
skla, natrite ju voskom alebo emulzným 
leštidlom. Ak máte doma linoleum umý-
vajte alebo utierajte ho s mopom mierne 
navlhčeným teplou vodou. Pozor! Príliš 
veľká vlhkosť by mohla podlahu z linolea 
poškodiť. 

DOKONALOSŤ AJ V KUCHYNI
Ak sa vám po výdatnom obede nakopil 
riad v dreze, vyskúšajte revolučný typ 
špongií s ergonomickým tvarom Vileda 
PUR active. Špongia tohto typu má špe-
ciálny povrch, vyrobený z PUR aktívneho 
materiálu, ktorý špinu naruší a potom ju 
odstráni, a to bez poškriabania povrchu. 
Vileda PUR active špongia je ideálna pre 
drahé nádoby, na jemné povrchy, ako je 
teflon a sklokeramické dosky. Zažite revo-
lúciu v kuchyni a strávte umývaním riadu 
a čistením pracovnej kuchynskej dosky, 
drezu a sporáku o polovicu menej času. 
Viac na www.vileda.sk.

Reko z materiálov Vileda

Foto: Vileda a archív redakcie
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REVOLÚCIA V DOMÁCNOSTI 
ALEBO UPRATUJTE RÝCHLO A JEDNODUCHO!

KTO BY NETÚŽIL PO ÚTUL-
NEJ A ČISTEJ DOMÁCNOSTI 
BEZ NÁMAHY? UPRATOVAŤ 
MÔŽETE RÝCHLO A JEDNO-
DUCHO! VENUJTE VÝBERU 
POMOCNÍKOV NA UPRATO-
VANIE POZORNOSŤ A STAVTE 
NA KVALITNÉ A INOVATÍVNE 
PRODUKTY VILEDA. UŠETRÍ-
TE KOPEC ČASU A MÔŽETE 
SA TAK VENOVAŤ TOMU, ČO 
VÁS NAOZAJ BAVÍ.



REVOLÚCIA V DOMÁCNOSTI 
ALEBO UPRATUJTE RÝCHLO A JEDNODUCHO!
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POSTAVTE SA MIKROORGANIZMOM
Určite vám ako prvé najznečistenejšie miesto v domácnosti napadá toaleta. Vzhľadom 
na účel tohto zariadenia je táto dedukcia, samozrejme, správna. Výskyt mikróbov je 
pre toto miesto prirodzený, a tak je len na nás minimalizovať riziká s tým spojené. 
Vedeli ste, že pri spláchnutí toalety dokážu mikróby prekonať vzdialenosť až 1,8 metra 
a niektoré by sme tu našli ešte aj dve hodiny po spláchnutí? Výsledky prieskumu NSF 
International hovoria o tom, že pokiaľ nie je záchod od kúpeľne oddelený, pochádza 
dokonca až 51 % mikróbov práve z toalety. Jedným z útočísk mikróbov sa môže stať 
dokonca aj zubná kefka. 

MYSLÍTE SI, ŽE POZNÁTE VŠETKÝCH ČLENOV VAŠEJ DOMÁC-
NOSTI? TAK TO STE NA OMYLE! DOMÁCNOSŤ TOTIŽ ANI ZĎA-
LEKA NEZDIEĽAME LEN S NAŠIMI BLÍZKYMI. DELÍME SA O ŇU AJ 
S MILIÓNMI MIKROORGANIZMOV, KTORÉ SÚ VŠADEPRÍTOMNÉ. 
VÄČŠINA BAKTÉRIÍ OKOLO NÁS JE NEŠKODNÁ, ALE SÚ AJ TAKÉ, 
KTORÉ MÔŽU PREDSTAVOVAŤ URČITÉ ZDRAVOTNÉ RIZIKÁ. KTO-
RÉ MIESTA V DOMÁCNOSTI SÚ Z TOHTO POHĽADU NAJNEBEZ-
PEČNEJŠIE A AKO ZARIADIŤ, ABY BOLO VŠETKO ČISTÉ? 

V DOMÁCNOSTI 
VÁS ŽIJE OVEĽA VIAC, 
NEŽ SI MYSLÍTE!

VAŠI ČISTIACI POMOCNÍCI
Dnes máme k dispozícií oveľa viac možností a produktov, ktorými môžeme dokonale 
našu toaletu vyčistiť a udržať v dobrej „kondícii“ po dlhšiu dobu. Umiestnenie WC 
bloku do toalety, napríklad rotačný blok Domestos, pomáha udržiavať toaletu hygie-
nicky čistú a voňavú. Výhodu vám poskytujú aj gélové WC čističe, medzi ktoré patria 
aj SAVO WC gély. Ich benefitom je hlavne nízka stekavosť, čo znamená, že sa čistič 
udrží na znečistených plochách dlhšiu dobu a vy ho môžete nechať pôsobiť. V koneč-
nom dôsledku vám to ušetrí čas, WC totiž netreba drhnúť silou. Gélové WC čističe sú 
dostatočne účinné a rozpúšťajú nečistoty i vodný kameň vďaka svojmu intenzívnemu 
zloženiu a konzistencii. Nový Domestos Turbo Fresh je jedinečný  rotačný WC blok 
s dvojfázovou náplňou, ktorá čistí a osviežuje pri každom spláchnutí. Turbína sa otáča 
pod tlakom vody,  a tak šíri vôňu všade okolo seba. Zabraňuje tvorbe vodného kameňa 
a odstraňuje nečistoty, v ktorých sa množia baktérie. Zároveň uvoľňuje sviežu vôňu a 
penu. Viac na www.domestos.sk

WC BOJOVNÍCI ZA ČISTOTU!
Čistiaci prípravok SAVO WC Levanduľa je výborný pomocník na udržanie vašej toalety 
čistej. Dokonale vyčistí aj usadené nečistoty z toalety a dodá jej žiarivú belosť a le-
vanduľovú vôňu. Čistiaci gélový prípravok SAVO WC Power účinne odstraňuje hrdzu, 
vodný kameň a zároveň dodáva toalete nový lesk a čistotu. Baktérie a špina odteraz 
nemajú šancu, ak siahnete po jednej z dvoch účinných variant SAVO WC. Tekutý 
bezchlórový prípravok SAVO WC Oceán dezinfekčný ničí až 99,9 % baktérií v toalete 
a zanecháva za sebou sviežu vôňu. SAVO WC Dezi so zníženou stekavosťou dokonale 
čistí a dezinfikuje, zároveň likviduje baktérie, odstraňuje usadeniny a zbavuje toaletu 
nepríjemného zápachu. Čistiace prípravky SAVO WC zakúpite v  maloobchodnej sieti 
za odporúčanú cenu 1,69 €. 

Reko z materiálov Unilever Slovensko

Foto: Unilever Slovensko
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Kupujem  vysávač.  A poviem vám 
úprimne, som z toho jeleň. Kopec 
čísel, ktoré mi nič nehovoria. Podľa 

čoho sa mám rozhodovať – sací výkon, ma-
ximálna sila, sací podtlak alebo je pre mňa 
dôležitý výkon vo wattoch? Nič z toho mi 
nehovorí o tom, ako dobre a efektívne vy-
sávač zberá nečistoty. Vyčkám s kúpou do 
septembra, kedy majú začať platiť nové 
pravidlá. Tak ako sme zvyknutí pri chlad-
ničkách, umývačkách alebo pračkách, aj 
vysávače majú byť označené energetický-
mi štítkami. Tam budú zohľadnené všetky 
dôležité parametre, ale hlavne a konečne aj 
účinnosť vysávania, označovaná ako DPU 
(z anglického Dust Pick Up = efektívnosť 
odstraňovania prachu z podláh). To je to, 
na čom najviac záleží. Štítky budú vlast-
ne takým vysávačovým rodným listom  
a CV-čkom súčasne. Ak by mal byť v top 
A triede, tak by musel mať  kombináciu 
spotreby elektrickej energie a účinnosť vy-
sávania na kobercoch a tvrdých podlahách 
ako šampión. Niečo ako Sagan medzi  
cyklistami.

NOVÉ PRAVIDLÁ
Poriadok nám v tom musí urobiť Brusel. 
Ono sa to síce nezdá, ale až 90 % emisií 

CO2 produkujeme v Európe spaľovaním 
pri výrobe elektrickej energie a pri vyku-
rovaní domácností. A s tým treba konečne 
niečo robiť. Po bielej technike sa Európska 
únia zamerala práve na malé spotrebiče 
pre domácnosť a najmä jej najväčšiu ka-
tegóriu – vysávače. Len v Európe máme 
aktuálne 288 miliónov vysávačov! Tie na 
svoju ročnú prevádzku vyprodukujú 6,6 
megaton emisií CO2, čo je rovnaké množ-
stvo ako 3,3 milióna áut.

VYVRACIAME MÝTY – ÚČINNOSŤ 
VYSÁVANIA NEROVNÁ SA VYSO-
KÝ PRÍKON (W)
Práve projekt Eco design  z Bruselu sa sna-
ží znižovať dopad týchto emisií. Od sep-
tembra 2014 zaväzuje výrobcov k tomu, 
aby vyrábali spotrebiče, ktoré spotrebujú 
menej energie. Kvalita fungovania spotre-
bičov  sa však nezhorší.  Skôr naopak. Ako 
je to možné ? 

„Veľa ľudí je presvedčených, že čím väčší 
príkon vo wattoch, čím vyššie číslo, tým vy-
sávač účinnejšie vysáva. To je ale obrovský 
omyl alebo spotrebiteľské faux pas,“ hovorí  
Category manažér, Groupe SEB Slovensko,  
Dušan Holec. 

PODĽA ČOHO SI VYBERÁTE 
VYSÁVAČ? ČO OD NEHO 
CHCETE? ABY NÁS OHURO-
VAL  VYSOKÝMI ČÍSLAMI 
O WATTOCH ? ALEBO ABY 
NÁM VŠETKO DOBRE POVY-
SÁVAL?  B JE SPRÁVNE.

Koniec 
nezmyselnému 
plytvaniu 
energiou! 

VEĽA ĽUDÍ JE 
PRESVEDČENÝCH, ŽE 
ČÍM VÄČŠÍ PRÍKON VO 

WATTOCH, ČÍM VYŠŠIE ČÍSLO, 
TÝM VYSÁVAČ ÚČINNEJŠIE 
VYSÁVA. TO JE ALE OBROVSKÝ 
OMYL ALEBO SPOTREBITEĽSKÉ 
FAUX PAS.

bývanie interiér
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AKÉ VÝHODY NÁM 
ECO DESIGN V SKRATKE 
PRINESIE? 

 Úspornejšie výrobky, ktoré pomôžu 
rapídne znížiť produkciu emsií CO2  
a tým zbytočné plytvanie elektrickou 
energiou. 

 Kvalitnejšie vysávače vo všetkých 
cenových úrovniach, ktoré budú lep-
šie vysávať pri menšej spotrebe 
elektrickej energie za rovnaký čas. 

 Zavedenie limitov pre minimálnu 
účinnosť vysávania bude mať za násle-
dok odstránenie neúčinných vysáva-
čov z európskeho trhu. 

 Vysávače budú tichšie a s efektív-
nejšou filtráciou.

 Prehľadnejšie a objektívnejšie po-
rovnanie parametrov  vysávačov v ich 
hlavnej náplni, teda kvalite vysávania. 
(žiadny výkon, príkon, sací výkon, 
prietok vzduchu, sací podtlak ani iné 
nezmysly).

 Od roku 2017 EÚ zavedie ešte 
prísnejšie limity na účinnosť aj spo-
trebu elektrickej energie, ale aj na 
hlučnosť, odolnosť či filtráciu.

V SÚLADE S PREDPISMI
Vysávače Roventa sú už od roku 2011 
vyrábané v súlade s týmito predpismi. Vo 
fabrike vo francúzskom Vernone sa  v špe-
cializovanom laboratóriu vysávače testujú 
a robotické stroje s nimi stvárajú prapo-
divné kúsky. Napríklad 6 000-krát sa vy-
ťahuje a spätne 6 000-krát navíja elektric-
ká šnúra, zabsolvujú tiež 10 000 zapnutí 
i vypnutí, 7 000 nosení za madlo + 7 000 
nosení za hadicu, aby vedel, čo ho v praxi 
čaká. Všetky tieto testovačky zodpovedajú 
10 rokom intenzívneho používania.

Reko v spolupráci s  Groupe SEB

Foto:  Groupe SEB
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do konca roka. Máme opäť dobrú správu pre 
svojich stálych aj potenciálnych zákazníkov. 
Naďalej budeme lacnejší ako tradiční domi-
nantní dodávatelia a pripravujeme aj zníženie 
cien elektrickej energie. Naši zákazníci budú 
mať naďalej výhodu ušetrených až stoviek eur 
v porovnaní s drahšími dodávateľmi.“

Energie2 uprednostňuje pred krátkodo-
bými, časovo na niekoľko mesiacov ob-
medzenými cenovými zvýhodneniami, 
filozofiu dlhodobo výhodných cien, niž-
ších než majú dominantní dodávatelia. 
Ak chce mať zákazník lacnejší zemný plyn 
a elektrickú energiu od nového roka, stačí, 
ak v priebehu septembra podpíše zmluvu 
o dodávke. Zmena dodávateľa je veľmi 
jednoduchá a môže ju urobiť kedykoľvek. 

Slovenský dodávateľ elektrickej ener-
gie a zemného plynu Energie2, a. s., 
je už štyri roky významným dodá-

vateľom energií pre veľkoodberateľov 
i domácnosti. Každoročne sa zvyšuje po-
čet jeho odberateľov. Pre trh s elektrinou 
a zemným plynom naďalej platí, že zá-
kazníci najviac využívajú jesenné obdobie 
na prechod k novým dodávateľom.  Ob-
chodný riaditeľ spoločnosti Energie2, a. s. 
Eduard Chudovský vysvetľuje: ,,Mesiac  
september je tradične najsilnejším mesiacom 
v počte nových zákazníkov. Aj v ostatných 
jesenných mesiacoch nám pribúdajú noví zá-
kazníci častejšie ako v iných obdobiach roka. 
Súvisí to s tým, že sa blíži nová vykurovacia 
sezóna a aj predajcovia ohlasujú nové ceny 
tak, aby zákazníci mohli prejsť k nim ešte 

NAJVHODNEJŠÍ ČAS 
NA PRECHOD K NOVÉMU DODÁVATEĽOVI

KAŽDÝ ODBERATEĽ ELEK-
TRICKEJ ENERGIE  A ZEMNÉ-
HO PLYNU CHCE PLATIŤ ČO 
NAJMENEJ, A PRETO BY MAL 
STAROSTLIVO ZVAŽOVAŤ 
VŠETKY PONUKY OD DODÁ-
VATEĽOV. FILOZOFIU CENOVO 
VÝHODNEJŠÍCH DODÁVOK 
SLEDUJE AJ ENERGIE2, a. s., 
BRATISLAVA. PREJSŤ K TOMU-
TO ALTERNATÍVNEMU DODÁ-
VATEĽOVI SA OPLATÍ PREDO-
VŠETKÝM OBČANOM, ALE  
AJ MALÝM A STREDNÝM  
PODNIKATEĽOM. 
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Zmluvu môže uzatvoriť prostredníctvom 
obchodníkov spoločnosti alebo online pro-
stredníctvom webu. Na prípadné otázky 
odpovie callcentrum. 

,,Domácnostiam priniesol prechod k Energii2 
stabilitu v dodávkach a garanciu nižších cen-
níkových cien bez skrytých poplatkov, z kto-
rých ešte dostávajú dodatočné kumulované 
zľavy podľa dĺžky viazanosti. Pri produkte 
Nebeská ponuka s viazanosťou na 6 rokov do-
stane zákazník dodatočnú zľavu 2,5 % z cen-
níkovej ceny plynu a 3,4 % z ceny elektriny, 
a to každý rok. Pritom základné ceny sú už 
nižšie oproti dominantným dodávateľom. Do-
datočné zľavy nie sú závislé od spotreby, iba 
od doby viazanosti a garantujeme ich v oso-
bitných zmluvných podmienkach,“ konštatu-
je E. Chudovský.

NAJVHODNEJŠÍ ČAS 
NA PRECHOD K NOVÉMU DODÁVATEĽOVI

Ďalej poukazuje na to, že prejsť k tomu-
to alternatívnemu dodávateľovi sa opla-
tí aj malým a stredným podnikateľom,  
pre ktorých sú tiež nastavené cenníkové 
ceny elektriny i plynu nižšie, ako majú 
dominantní dodávatelia. Navyše si môžu 
dohodnúť aj individuálne ceny, ktoré sú 
nižšie nielen oproti cenníkovým cenám 
dominantných dodávateľov, ale aj voči ich 
zľavovým cenám. ,,Pri dlhšej viazanosti cel-
kové úspory môžu dosiahnuť viac ako 15 %, 
v individuálnych prípadoch aj 20 % ročne. 
Konečná úspora závisí od odoberaného množ-
stva, dĺžky viazanosti zmluvy a či zákazník 
odoberá obe komodity. Tak či onak – oplatí 
sa to každému. Ďalšou výhodu pre podnika-
teľov je kumulovaný odber oboch komodít 
za zvýhodnenú cenu. Nezaujíma nás počet 
odberných miest ani počet spoločností, ktoré 
zákazník vlastní. Zaujíma nás jeho celkový 
kumulovaný odber. Čím má vyššiu spotrebu, 
tým nižšiu jednotkovú cenu platí. Pri precho-
de k Energii2 sme pripravení ponúknuť podni-
kateľom združenú ponuku na obe komodity za 
výhodnejších podmienok, než majú doteraz,“ 
uzavrel  E. Chudovský. Ďalšie informácie 
získate na infolinke 0850 166 066 alebo 
na www.energie2.sk.

Reko v spolupráci s Energie2

Foto: archív redakcie
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KUCHYNSKÉ NOŽE FISKARS – SPOĽAHLIVÍ PARTNERI V KUCHYNI 

Fiskars je preslávený svojím funkčným náradím, ktoré sa ľahko používa a dlho vydrží. So svo-
jou 365-ročnou tradíciou a skúsenosťami je Fiskars popredným odborníkom na ostrie nožníc, 
záhradného náradia alebo kuchynských nožov. Kuchynské nože sú známe 
svojou spoľahlivosťou, vysokým komfortom pri práci a nekompromisným 
výkonom.
Nože z radu FunctionalForm tvoria jadro kuchynských nožov Fiskars  
a plne odrážajú filozofiu spoločnosti. Ich dizajn bol vytvorený na základe 
dôkladného prieskumu o potrebách krájania a porciovania surovín v 
domácnostiach. Ergonomicky tvarovaná rukoväť podporuje najbežnej-
šie spôsoby držania noža, zatiaľ čo príjemný materiál a zarážka na 
prsty zaručujú istý a bezpečný úchop. Čepele sú vyrobené 
z vysoko kvalitnej japonskej nerezovej ocele. Tieto 
nože vyhrali prestížnu medzinárodnú cenu Red 
Dot Design Award. Rad obsahuje všetky 
najbežnejšie typy nožov používané v západ-
nej a orientálnej kuchyni.

www.fiskars.sk 

SVIEŽE DIZAJNOVÉ DOPLNKY

Internetový obchod Nordic Day prináša dizajnové 
doplnky do bytu, nábytok a ďalšie 

produkty, ktoré sú špičkou na 
škandinávskom trhu. Dánska 
značka House Doctor sa vyzna-
čuje veľkou dizajnovou roz-
manitosťou, kde si každý môže nájsť to svoje. Bytové doplnky v čisto 

funkčnom industriálnom dizajne, ako sú napríklad kovové stoličky, 
kúpeľňové doplnky či doplnky do kuchyne a rôzne drevené deko-
rácie, bytový textil, ale aj ďalšie krásne kúsky vo veselých farbách 
s inšpiráciou z Orientu, všetko od jediného výrobcu so zárukou 
vysokej kvality. Tieto vtipné doplnky osviežia každý interiér a 
dodajú mu nezameniteľnú atmosféru.

www.nordicday.cz

EXPRESNE VYSATÉ 
S ORAVA VY-240

Odrobinky z pečiva po raňajkách 
pod stolom? Kúsky tyčiniek a čipsov 
na gauči po neposednej návšteve? 
Alebo len drobné smietky, ktoré na 
koberci „bijú do oka“? Na expresné 
vysávanie nemusíte zo skrine vyťa-
hovať veľký vysávač. Stačí malá sacia 
mašina do ruky, ktorá silným ťahom 
s presným zacielením zlikviduje 
každú smeť či spadnutý vlas. Ručný 
bezvreckový vysávač Orava VY-240 
s umývateľným HEPA filtrom má 
objem nádoby na nečistoty 0,6 litra, 
príkon 400 W, sací výkon 90 W a do 
boja s nečistotami je vybavený podla-
hovou a štrbinovou hubicou. Rýchlo 
a pohodlne vám pomôže dostať 
domácnosť do ukážkového 
stavu. Má totiž prídavnú 
predlžovaciu rukoväť, aby 
ste pri vysávaní ani raz 
nemuseli pred drobnou 
smietkou ohnúť chrbát. 

V e-shope môže byť váš 
za 34,90 €. 

www.orava.eu
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EKO A ŠIK OČISTA PRE HOSTÍ

Do hosťovských WC s umývadlom je ako stvorený stojančekový ventil Kludi Bozz. Pri inštalácii 
ho stačí napojiť na predsadený prietokový ohrievač – a hostia si u vás doma komfortne oplách-
nu ruky v príjemne teplej vode bez toho, že by zaťažovali váš rodinný rozpočet. Batéria totiž 
zámerne nie je vybavená pákou na svojvoľné zvyšovanie teploty či objemu vody. Pracuje v režime 
„tečie, netečie“. Ovláda sa len decentnou, ľahko uchopiteľnou páčkou na výtoku – ňou návšteva 
pohodlne spustí a zastaví vami prednastavený prúd vody, ktorý je navyše obmedzený prietoko-
vým regulátorom na úsporných 5 litrov za minútu. Na prvý pohľad štýlový stojančekový ventil na 
umývadlo Kludi Bozz sa tak u vás doma postará, aby vám peniaze zbytočne neodtekali dostra-
tena s každou prichádzajúcou návštevou. V ponuke nájdete aj stenové ventily Kludi Bozz pre 
podomietkovú montáž s vyložením 110 a 185 mm. 

www.kludi.sk 

UTIERKY Z KRABIČKY 
PRINESÚ KONIEC NEPRAKTICKOSTI

Je koniec trhaniu papierových utierok oboma rukami. Na slovenský trh vstupuje praktická 
novinka od značky Tento – papierové utierky v útržkoch balené v praktických krabičkách. K 
vytiahnutiu jednej utierky stačia len dva prsty. Drobná inovácia niekedy výrazne uľahčí život. 
Podobne ako si našli veľkú obľubu vreckovky balené v krabičkách namiesto klasických balíčkov, 
aj utierky sa už budú baliť do praktickejšieho prevedenia. Utierky v krabičkách ponúkajú využi-
tie nielen v kuchyni a domácnosti, ale veľmi dobre sa hodia do auta, počas práce na záhrade 
alebo v garáži. „Očakávame, že táto drobná inovácia vytlačí nepraktické utierky  
v roliach na okraj a stane sa rovnakou samozrejmosťou ako vreckovky v krabič-
kách,“ uviedol Tomáš Skopový, manažér obchodu a marketingu značky Tento. 

Ďalšou nápaditou inováciou je obal. Utierky sú vďaka nemu 
skladnejšie a lepšie chránené pred znečistením na 
kuchynskej linke. Krabička má originálnu potlač, 
ktorý kuchyňu ozdobí. Zákazníci si môžu vybrať 
z dvoch tém – buď im do kuchyne prinesie závan 
čerstvej prírody dizajn Paradajky s brokolicou, 
alebo verzie Bylinky. V kompaktnom balení je  
80 kusov, čo je ekvivalent dvoch tradičných 
roliek. 

Odporúčaná cena je 1,59 EUR.

www.tento.eu

NÁBYTOK PRE KAŽDÝ INTERIÉR

Premeňte fádny interiér na nepoznanie  
a prineste štýl a osobitosť do každej miestnosti. 
Vyberte si nábytok, ktorý možno zladiť v doko-
nalej harmónii. V ponuke we-tec –moderný 
bytový nábytok nájdete široký výber nábytku 
pre každý interiér. Či už máte radi minimalistic-
ký štýl a biely lesklý nábytok, alebo uprednost-
ňujete vidiecky štýl a farmársky nábytok, určite 
si vyberiete. 

V širokej palete nájdete nábytok pre odľahče-
nie a prevzdušnenie priestorov s atraktívnymi 
farebnými variáciami, ale aj masívny nábytok 
od TV stolíka až po regál na vínové fľaše. Vďaka 
rôznym typom nábytku si môžete zariadiť celý 
interiér v jednotnom štýle.

www.we-tec.sk
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Kozuby a kachle – 
KOZUBY, PIECKY ČI  KACHLE BOLI SÚČASŤOU BOHATÝCH AJ CHUDOBNÝCH OBYDLÍ POČAS CELEJ 
HISTÓRIE ĽUDSTVA. AŽ DO 20. STOROČIA BOLI HLAVNÝM A ČASTO JEDINÝM SPÔSOBOM, AKO 
ZABEZPEČIŤ  TEPELNÚ POHODU V DOME. VĎAKA SVOJEJ ESTETICKEJ HODNOTE A SCHOPNOSTI 
VNÁŠAŤ DO PROSTREDIA JEDINEČNÚ ATMOSFÉRU SI UDRŽALI POPULARITU AJ V ČASOCH, KEDY 
ICH PO FUNKČNEJ STRÁNE NAHRADILI INÉ ZARIADENIA.  DNES ZAŽÍVAJÚ RENESANCIU AJ Z  HĽA-
DISKA PRAKTICKÉHO VYUŽITIA.

ZNOVUOBJAVENÁ FUNKČNOSŤ  

01
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V   priebehu času prechádzalo 
ohnisko v dome vývojom. Otvo-
rený kozub s komínom postupne 

nahradili masívne keramické kachle a ne-
skôr aj menšie liatinové piecky. Práve tie 
sa stali základom pre vykurovacie kotly, 
ktoré začiatkom 19. storočia po prvýkrát 
nahradili lokálne vykurovanie centrál-
nym. Kozuby  s otvoreným ohniskom sa 
tak postupom času posunuli do polohy 
dekoratívneho prvku a namiesto životnej 
nevyhnutnosti sa stali skôr znakom luxu-
su. Najmä pokiaľ ide o kozuby v rodinných 
domoch, ich úlohou bolo po celé desaťro-
čia iba spríjemňovať  atmosféru a dotvárať 
imidž reprezentatívnych priestorov domu. 
O ich efektívnosť pri spaľovaní dreva sa 
nikto príliš nestaral a s výnimkou víken-
dových chát a chalúp sa ani neuvažovalo 
o tom,  že by mohli slúžiť ako doplnkový 
zdroj vykurovania v domoch pre trvalý po-
byt. Na Slovensku to bolo až koncom 80. 
rokov, kedy  sa do pozornosti začali dostá-
vať  liatinové kozubové vložky,  aby sa na 
ďalších desať až pätnásť rokov stali hitom. 
Okrem toho, že do domácností s dovtedy 
otvorenými ohniskami priniesli vyššiu 
bezpečnosť, ponúkli možnosť prikúriť si 
v prechodnom období drevom a znížiť tak 
náklady na plyn, ktorého cena práve v tom 
čase začala prudko narastať. 

Pre tých, ktorí kozub vybudovaný nemali, 
pribudla s príchodom liatinových vložiek 
aj možnosť  vybaviť si obývačku samostat-

ne stojacími kozubovými kachľami s veľ-
kým okienkom na pozorovanie plameňa. 
Takéto zariadenia už bolo možné využiť 
aj na prikurovanie ostatných miestností 
v dome pomocou systému teplovodných 
potrubí. Netrvalo dlho a u niektorých 
modelov pribudla možnosť ohrevu teplej 
vody. V súčasnosti je už na trhu celý rad 
modelov kozubových kachlí, ktoré majú 
zabudovaný výmenník na ohrev teplej 
vody, čo  umožňuje  ich napojenie na cen-
trálny vykurovací systém.

01  Moderné kozubové kachle poslúžia 

ako skvelý doplnok k riadnemu kotlu a pomô-

žu ušetriť na kúrení.  (Buderus)

02 Model Wodtke Vision 7 je moderný, 

dizajnový kozub, ktorý je zaujímavý tým, že 

jeho kotlové teleso je postavené na výšku, 

vďaka čomu umocňuje  pohľad na horiace 

plamene.  Krbové teleso je možné natočiť do 

strán. (Buderus)

03 Kachle Wodtke ivo.tec na pelety dosa-

hujú až 90 % stupeň účinnosti. Sú vybavené 

vnútorným výmenníkom, ktorý umožňuje ich 

napojenie na centrálne vykurovanie a prípra-

vu teplej úžitkovej vody. (Buderus)

04, 05 Krbové kachle Dadoo svojím 

výnimočným dizajnom a technologickým 

prevedením poskytujú pohľad do budúcnosti. 

Jedinečné spojenie blčiaceho ohňa a menia- 

ceho sa farebného podsvietenia skrášli váš 

domov a umocní chvíle relaxu.

04

05

02 03



62

notného vykurovacieho zariadenia. Pri 
porovnaní s plynovým kúrením je takto 
možné na cene paliva ušetriť vyše 50 % 
ročných nákladov. 

Moderné kachle umožňujú okrem dreva 
spaľovať aj pelety, ktoré zaručujú stabil-
nejšiu kvalitu paliva a vyššiu výhrevnosť, 
než je to pri kusovom dreve. Vysoko účin-
né a zároveň ekologicky čisté spaľovanie 
závisí aj od správneho prívodu vzduchu do 
spaľovacej komory. Jeho optimálne nasta-
venie prispieva taktiež k pomalému a rov-
nomernému horeniu, vďaka čomu do mo-
derných kachieľ stačí prikladať cca raz za 8 
až 12 hodín.  Niektoré modely sa vyrábajú 
aj v prevedení so zadným prikladaním, 
takže obývačke sa vyhne všetka špina a 
neporiadok. Veľká spaľovacia komora dáva 
priestor pre väčšie okienko, čím sa ešte 
viac umocňuje zážitok z pohľadu na plá-
polajúci plameň. Prácnosť pri údržbe zasa 
znižuje napríklad veľká nádoba na popol.  
Toto všetko sú atribúty, ktoré prispievajú 
k zvyšovaniu  užívateľského komfortu pri 
obsluhe kozubových kachieľ.  

ESTETIKA BEZ VEDĽAJŠÍCH 
ÚČINKOV
Celkom inú vývojovú líniu kozubov pred-
stavujú ohniská s plynovým alebo teku-
tým palivom, ktorých hlavným cieľom je 
dizajnovo dotvárať interiér. Teplo, ktoré 
vyprodukujú, je síce citeľné, no z hľadiska 
reálnej energetickej  potreby budovy zane-
dbateľné. Modernú a mimoriadne štýlovú  
alternatívu k plynovým kozubom predsta-
vujú takzvané biokozuby. Palivo pre bio-
kozuby je certifikovaný bioalkohol, ktorý je 
upravený tak, aby horel žltým plameňom. 
Vďaka dokonalému a ekologicky čistému 
spaľovaniu etanolu bez dymu a škodlivých 
látok tieto zariadenia vôbec nepotrebujú 
komín, takže ich možno inštalovať kde-
koľvek, napríklad aj v panelákovom byte.  
Nesmie sa však zabudnúť na dostatočné 
vetranie miestnosti, pretože spotrebič na 
svoju prevádzku potrebuje vzdušný kyslík.
Kreatívne riešenie biokozubov je takmer 
neobmedzené. Dajú sa jednoducho zavesiť 
na stenu namiesto obrazu alebo postaviť 
kamkoľvek na podlahu. Na ich zapálenie 
stačí zapaľovač. 

Renáta Balogová

Foto:  Buderus, Tristar, Verner

NÁVRAT K DREVU
Nepomer ceny dreva a zemného plynu 
čoraz viac ľudí, najmä na vidieku, moti-
vuje k tomu, aby kúrili drevom počas ce-
lej zimy. Reálnosť úspor pri prechode na 
tuhé palivo však do značnej miery závisí 
od účinnosti spaľovania dreva. Na rozdiel 
od otvoreného ohniska, ktoré umožňuje 
približne 20 %  využiteľnosť  potenciálnej 
energie dreva, liatinové vložky zvýšili efek-
tívnosť spaľovania dreva na 50 až 60 %. 
To je však ešte stále málo na to, aby bolo 
kúrenie drevom výhodnejšie ako kúrenie 
plynom. Navyše pri kúrení tuhým pali-
vom treba počítať s nižším užívateľským 
komfortom a väčšou prácnosťou, počnúc 
pravidelným obstarávaním paliva, jeho 
prípravou a skladovaním, cez rozkladanie 
a udržiavanie ohňa až po údržbu kotla 
a komína. Práve toto  sú oblasti, na kto-
ré sa zameriava najnovší vývoj a inovácie 
kozubových kachlí.  

ÚČELNOSŤ A KOMFORT
V súčasnosti na trhu nájdeme modely 
s účinnosťou spaľovania v rozmedzí od 
75 do 90 % a s tepelným  výkonom  do  
15 kW, čo ich stavia do pozície plnohod-

06 Technológia riadeného prívodu vzduchu 

prispieva k dlhému horeniu, takže prikladať 

stačí približne raz za 12 hodín. (Verner)

07 Spaľovaním bioalkoholu vzniká minimálne 

množstvo oxidu uhličitého a vody, preto na 

odvod spalín netreba komínový prieduch. 

(Tristar)

08 Prenosný kozub s bio-etanolovými horákmi 

Tristar  je určený pre vnútorné aj vonkajšie 

použitie.  Je vyrobený z kvalitných kovových 

materiálov a o bezpečnosť sa stará tvrdené 

bezpečnostné sklo. (Tristar)

08
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FÍNSKE MASTENCOVÉ PECE  

Približne 2 hodiny po zakúrení pec NunnaUuni vyžaruje 
zdravé teplo až po dobu 24 hodín. Vyžarované teplo je 

príjemné rovnako ako slnečné žiarenie. 
Stanovením množstva spaľovaného dreva a zakurovacích 
intervalov môžete regulovať rovnomernosť vyžarovaného 

tepla a tak prispôsobiť kúrenie Vašim požiadavkám. Všetky 
pece Nunnauuni sú vyrobené len z mastenca,ktorý má 
vynikajúce akumulačné vlastnosti.Spotreba dreva na  

24 hodín je od 10 do 20 kg.
NunnaUuni zabezpečuje ľahké, bezpečné a príjemné 

vykurovanie. Ak nemusíte stráviť celý večer zakurovaním 
Vašej pece máte potom dostatok času na iné veci. Počas 

nasledujúcich 24 hodín sa Vy a Vaša rodina môžete tešiť z 
tepla vyžarovaného Vašou pecou. 

KONTAKTY:
vyhradný predajca TERMOMÉDIA  

Partizánska 93  
058 01 Poprad 

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

www.nunnauuni.sk

DLHOTRVAJÚCE  

TEPLO

záruka  rokov
na kondenzačné kotly
vyberte si svoj kotol na www.immergas.sk
alebo nás kontaktujte na tel. č.: 032/2850 100
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TEPLO Z PRÍRODY
AKO BYŤ ENERGETICKY NEZÁVISLÝ 

VYSOKÉ CENY ENERGIÍ A OPAKUJÚCA SA HROZBA VÝPADKU DODÁVKY PLYNU – TO SÚ HLAVNÉ 
DÔVODY, PREČO SA STÁLE VIAC ĽUDÍ SNAŽÍ ZÍSKAŤ ENERGETICKÚ NEZÁVISLOSŤ. NIE JE TO PRI-
TOM ŽIADNA FUTURISTICKÁ VÍZIA. S POMOCOU TECHNOLÓGIÍ, KTORÉ VYUŽÍVAJÚ VOĽNE DO-
STUPNÉ PRÍRODNÉ ZDROJE, JE TO CELKOM REÁLNE.  

01
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Je paradoxné, že práve účty za teplo 
tvoria najvyššiu položku nákladov 
na prevádzku domácnosti. Keď sa 

na to pozrieme bližšie, zistíme, že väčši-
nu z tejto energie vôbec nemusíme minúť 
a množstvo tepla, ktoré potrebujeme pre 
udržanie nášho štandardu bývania, doká-
žeme získať z okolitého prostredia takmer 
zadarmo. V súčasnosti existujú viaceré vy-
spelé technológie, ktoré dokážu premieňať 
slnečné žiarenie alebo energiu obsiahnutú 
vo vode, pôde a vzduchu na teplo či elek-
trinu.  Obrovským prínosom využívania 
alternatívnych zdrojov energie je aj sku-
točnosť, že takto produkovaná energia je 
omnoho ekologickejšia. 

Prvým krokom k tomu, aby sme mohli 
efektívne využívať alternatívne zdroje 
energie, je minimalizovanie tepelných 
strát domu. Pri novostavbách je už kva-
litná izolácia domu samozrejmosťou, no 
dvere k ekologickej energii nie sú zavreté 
ani starším domom, ktoré čakajú na rekon-
štrukciu. Dôvodom, prečo Slováci stále od-
súvajú aplikáciu týchto zariadení na druhú 
koľaj, sú vysoké zriaďovacie náklady. Vďa-
ka neustálemu vývoju a inováciám však  
tieto zariadenia fungujú čoraz efektívnej-
šie, takže aj doba návratnosti sa skracuje. 

VYHREJTE SI BÝVANIE SLNKOM!
Jedným z nevyčerpateľných zdrojov ener-
gie, ktorý sa nám doslova sám ponúka, je 
naše slnko. Je veľkou škodou, že sme si 
zatiaľ poriadne neosvojili ani  tzv. pasívny 
spôsob, ako využívať slnečnú energiu. Už 
aj správne navrhnutý tvar a materiálové 
riešenie domu umožňujú získať približne  
25 %  všetkej potrebnej tepelnej energie 
cez konštrukciu domu, a to dokonca aj 
v zime. Množstvo prijatého tepla sa pri-
tom reguluje pomocou tieniacich prvkov 
a prirodzeným vetraním.

Ďalším stupňom využívania slnečnej ener-
gie je jej zachytenie s pomocou kolektorov, 
ktoré slúži na ohrev vody. Na Slovensku 
máme dobré podmienky na prípravu tep-
lej vody alebo prikurovanie pomocou so-
lárnych systémov 7 až 9 mesiacov v roku. 
S ich pomocou je možné dosiahnuť v prie-
mere až 60 % ročné úspory z nákladov po-
trebných na prípravu teplej úžitkovej vody. 
Pokiaľ ide o solárne systémy dimenzované 
na podporu vykurovania, tie dokážu po-
kryť približne 15 až 30 % celkovej ročnej 

potreby tepla. „Efektívnosť solárneho za-
riadenia v prvom rade závisí od správneho 
dimenzovania plochy kolektorov a od kvalit-
ného projektu celého systému,“ upozorňuje 
Ing. Martin Fábry, pracovník technickej 
podpory pre značku Buderus zo  spoloč-
nosti Robert Bosch. „Na jednu osobu a deň 
treba počítať približne 50 litrov teplej vody 
s teplotou okolo 55 °C. Toto množstvo teplej 
vody dokáže vyprodukovať  1 až 1,5 m2 plochy 
kolektora. Pre 4-člennú domácnosť sú teda po-
trebné kolektory s plochou okolo 6 m2. Vysokú 
návratnosť solárneho systému možno očaká-
vať najmä tam, kde je potrebné zabezpečiť zá-
sobovanie teplou vodou po celý deň, napríklad  
v bytovkách,“  hovorí Ing. Fábry. Slnečné žia-
renie je možné, okrem výroby tepla, využiť 
aj na výrobu elektrickú energie.  Umožňu-
jú to fotovoltaické články, ktoré sa namon-
tujú na strechu alebo na fasádu budovy. 

Táto technológia je dnes bežne dostupná 
aj pre menších užívateľov, pričom sa tomu 
prispôsobila aj legislatíva. Tá umožňuje 
využívanie fotovoltaiky na výrobu elektri-
ny aj pri rodinných domoch s tým, že pre-
bytky energie majiteľ  odovzdáva do siete. 

01 Nahradenie klasických radiátorov podla-

hovým kúrením dáva priestor pre moderné 

celopresklené riešenie fasády. Tepelné straty 

domu minimalizuje kvalitné zasklenie  a tepel-

ná izolácia. Potrebnú tepelnú energiu budova 

získa zo solárnych panelov a tepelného čerpa-

dla. (www.essentialhabitat.com)

02 Ekologický prínos solárnych technológií 

spočíva hlavne v ich čistej  prevádzke bez 

akýchkoľvek exhalátov. Priemerná domácnosť, 

ktorá používa slnečné kolektory  na ohrev 

vody, predíde produkcii asi 750 kg emisií 

ročne. (Buderus)

03 Súčasťou solárneho systému  je solárna 

regulácia a bivalentný zásobník teplej vody, 

ktorý je možné napojiť na kolektor aj na vyku-

rovací kotol.  (Buderus)

04 Vysokú spoľahlivosť a odolnosť voči poško-

deniu zabezpečuje pri  kolektoroch Logasol 

SKN špeciálne bezpečnostné sklo a obzvlášť 

stabilný sklolaminátový rám kolektora s oceľo-

vou výstužou. (Buderus)

02

03 04
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ODČERPAJTE TEPLO Z OKOLIA!
Zatiaľ, čo solárne systémy sa u nás poma-
ly udomácňujú, tepelné čerpadlá majú pre 
väčšinu z nás stále príchuť exotiky. V sku-
točnosti pri úvahách nad vhodnosťou te-
pelných čerpadiel dnes už nie sú dôvody 
na žiadne  obavy. Technológie využívané 
v tepelných čerpadlách prešli v uplynulých 
rokoch vývojom, ktorý prispel k ich efek-
tívnosti, rovnako ako aj k ich spoľahlivosti 
a dlhšej životnosti. Investícia do tepelné-
ho čerpadla tak môže byť práve teraz tým 
ideálnym riešením. „Návratnosť tepelné-
ho čerpadla už nie je 15 až 20 rokov ako 
kedysi, ale iba neuveriteľné 2 až 7 rokov.  
Z tepelných čerpadiel sa tak stali ziskové 
zariadenia, ktoré postupne nachádzajú 
svoje miesto na trhu tepelných zdrojov,“ 
tvrdí  Andrej Koleštík zo spoločnosti 
Mygren. „Tepelné čerpadlo si dnes môžete 
kúpiť rovnako jednoducho ako obyčajný ko-
tol. Najväčšie úsilie vyžaduje vybudovanie 
zdroja, ale to je záležitosť, ktorú riešite len 
raz za život. O plyne, elektrine ani o uhlí sa 
to povedať nedá,“ hovorí Koleštík. Na tom-

to mieste treba povedať, že vysokú účin-
nosť dnes dosahujú aj tepelné čerpadlá, 
odoberajúce teplo priamo zo vzduchu, 
pri ktorých budovanie zemných kolekto-
rov či vrtov celkom odpadá. Všetky typy 
tepelných čerpadiel sú pritom vybavené 
záložným elektrickým ohrevom, ktorý po-
môže v tých najtuhších zimách. Po tepel-
nom čerpadle môžete siahnuť nielen pri 
novostavbe, ale aj pri renovácii staršieho 
domu. Klasické tepelné čerpadlo dokáže 
nahradiť vykurovací kotol v existujúcich 
vykurovacích sústavách, ktoré pracujú so 
vstupnou teplotou vykurovacej vody cca 
do 50 °C a majú nízky teplotný spád. I keď 
vo všeobecnosti sa za vhodnejšie považuje 
podlahové kúrenie, v praxi sa osvedčili aj 
systémy s radiátormi. Výhodné je pritom 
siahnuť po radiátoroch z hliníka alebo 
medi, ktoré majú vyššiu tepelnú vodivosť 
ako bežné oceľové či liatinové radiátory. 
Princíp tepelného čerpadla umožňuje jeho 
spätný chod, čo znamená, že nemusia slú-
žiť iba na dodávanie tepla, ale aj na jeho 
odvádzanie. V lete tak výborne nahradia 
klimatizáciu a poslúžia na ochladzovanie 
vnútorných priestorov.

Renáta Balogová

Foto: Buderus, EBM co,  Viessman, Fotolia, 

Essentialhabitat 
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05 Najvyššiu výkonnosť dosahujú tepelné 

čerpadlá  využívajúce ako zdroj podzem-

nú vodu. Nie je ich však možné realizovať 

kdekoľvek, pretože sú závislé na výdat-

nom a stabilnom zdroji podzemnej vody. 

(Fotolia)

06 Ideálny pomer nákladov a výkonu 

ponúkajú zemné kolektory. Potrebný je 

však nezatienený voľný pozemok s aspoň 

dvojnásobnou rozlohou, ako je vykurovaná 

plocha.  (Fotolia)

07 Moderné energeticky úsporné budovy 

sa obvykle vyznačujú veľmi jednoduchou 

architektúrou.  Využívanie tepelného čerpa-

dla prezrádza len malá skrinka ukrývajúca 

nevyhnutné inštalačné prvky. (Viessmann)

08 Najmenej náročné na inštaláciu sú tzv. 

splitové tepelné čerpadlá, ktoré odoberajú 

teplo priamo zo vzduchu, takže pri nich 

netreba vôbec realizovať finančne náročné 

vrty či zemné kolektory. (Buderus)
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lo domu, bytu i vykurovania. Aj značka 
Protherm to vie. Okrem predaja kotla je 
pre ňu dôležitá aj ďalšia starostlivosť o zá-
kazníka a výrobok, ktorý si kúpil. Tak ako 
máte dnes na dosah ruky ovládanie kot-
la, aby ste si nastavili teplo u seba doma, 
máte blízko aj servis či telefonické pora-
denstvo značky Protherm. Lídrom na trhu 
je totiž nielen v predaji, ale aj v dostupnos-
ti a rýchlosti poskytovaných služieb. Znač-
ka je vždy na strane zákazníkov a neustále 
o tom presviedča slovenské domácnosti 
svojimi špičkovými službami. Na Sloven-
sku sa môže pochváliť najširšou sieťou 
partnerov. Má viac než 230 autorizova-
ných predajcov a viac ako 1 000 odborne 
vyškolených montážnych a servisných fi-
riem, ktoré sú k dispozícii všade, kde ich 
potrebujete.

VÝNIMOČNÁ STAROSTLIVOSŤ
Protherm však v starostlivosti o svojich 
zákazníkov zašiel ešte ďalej. Ako prvý 
na trhu zaviedol elektronickú servisnú 
knižku. Využíva tiež progresívne on-line 
technológie pri predaji, servise i ďalších 
službách. Odštartoval dokonca prvý znač-
kový on-line shop. Bezkonkurenčná je 
aj dostupnosť náhradných dielov výrob-
kov, a to už do 24 hodín, pričom servisní 
partneri ich môžu objednať on-line pria-
mo od kotla. Informácie o produktoch a 
službách vám poskytne zákaznícka linka, 
kde sa môžete poradiť denne od 7:00 do 
20:00 hod. Ak chcete mať doma výkonné 
vykurovacie zariadenie, podobne ako kaž-
dá druhá rodina na Slovensku, neváhajte.  
Viac informácií  o kotloch Protherm a ich  
zostavách sa dočítate na www.protherm.sk  
a www.tigerprevsetkych.sk.

Reko z materiálov Protherm

Foto:  Protherm

K TOMU, ABY STE ZISTILI, AKO 
CHUTÍ PRAVÉ TEPLO DOMO-
VA, STAČÍ MÁLO. MOŽNO LEN 
NAZRIEŤ K SVOJIM ZNÁMYM, 
PRIATEĽOM, RODINE ČI SUSE-
DOM, KTORÍ SA V DOME ČI 
BYTE TEŠIA POHODLIU. A TO 
NAJMÄ V ČASE, KEĎ VONKU 
ZÚRI CHLADNÉ POČASIE. ZA 
PRÍJEMNÝM TEPLOM A DOB-
ROU NÁLADOU V DOMÁC-
NOSTI STOJÍ TOTIŽ AŽ V PO-
LOVICI  VŠETKÝCH INŠTALÁCIÍ 
KOTOL ZNAČKY PROTHERM.

typu Tiger, Panther či Lev sú pre každú ro-
dinu s domom či bytom symbolom kvality 
za rozumnú cenu. Táto progresívna a mo-
derná značka je už dlho súčasťou skupiny 
Vaillant Group, najväčšieho združenia vý-
robcov vykurovacích zariadení v Európe. 
Len na Slovensku zamestnáva vo svojich 
dvoch závodoch viac ako 1 300 ľudí, pri-
čom ročne vyrobí viac ako 350-tisíc kot-
lov, z toho až 150-tisíc značky Protherm. 
Tie sa vyznačujú vysokou účinnosťou, 
dlhou životnosťou, veľkým výkonovým 
rozsahom, ľahko sa obsluhujú a ich zapo-
jenie i spustenie je nenáročné a pohodlné. 
Protherm prináša každý rok na trh novin-
ky, ktorými sa snaží zvýšiť nielen užíva-
teľský komfort a dopriať domácnostiam 
čo najviac pohody, ale aj znížiť náklady na 
energiu. Okrem plynových kotlov ponúka 
aj plynové prietokové ohrievače, elektrické 
kotly a konvektory, kotly na tuhé palivo, 
solárne systémy, zásobníky teplej vody či 
spoľahlivú regulačnú techniku. Chápe, že 
výber vhodného zdroja tepla je pre domác-
nosť rozhodnutím na dlhý čas. A celý ten 
čas chce ísť ruka v ruke s potrebami slo-
venských rodín. 

TEPLO I SLUŽBY NA DOSAH RUKY
Receptom na spokojné bývanie je vedieť 
rýchlo vyriešiť všetky problémy oko-

UVAŽUJETE 
O NOVOM KÚRENÍ?  

Na návšteve v takejto rodine sa 
sami môžete presvedčiť o tom, že 
tajomstvom útulného domova je 

vykurovacie zariadenie značky Protherm. 
Vďaka dôvere, ktorú domácnosti prejavujú 
tejto značke, je v súčasnosti na Slovensku 
lídrom na trhu plynových kotlov. 

KVALITA ZA ROZUMNÚ CENU
Príjemné vstávanie celej rodiny do vyhria-
teho domu v mrazivom januári či neob-
medzené množstvo teplej vody počas ce-
lého roka. Slovenské domácnosti vedia, čo 
chcú, lebo práve v takýchto situáciách ve-
ria technológiám značky Protherm. Kotly 
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  V Y K U R O V A C I E
           PA N E LY

PREČO
sa rozhodnúťpre nórske elektrické konvektory ADAX NEO?

LEBO VŠADE TAM, KDE JE K DISPOZÍCII ELEKTRICKÉ NAPÄTIE, JE MOŽNÉ JEDNODUCHO VYBUDOVAŤ KÚRENIE
LEBO SA NEMUSÍTE OBÁVAŤ STÚPAJÚCICH NÁKLADOV ZA PLYN
LEBO KÚRENIE POMOCOU PANELOV JE ČISTÉ, BEZPEČNÉ,
LEBO SPOĽAHLIVÉ A JEDNODUCHO SA OBSLUHUJE
LEBO VAŠE STARÉ KÚRENIE SI MÔŽETE SAMI JEDNODUCHO S MINIMÁLNYMI NÁKLADMI VYMENIŤ
LEBO NEPOTREBUJÚ PRAVIDELNÝ SERVIS A ZVLÁŠTNU ÚDRŽBU
LEBO SI DOKÁŽETE VYBUDOVAŤ VYKUROVANIE NIELEN VO VAŠOM BYTE, ALE AJ V ŠPECIFICKÝCH PODMIENKACH NA CHALUPE ČI CHATE
LEBO NEPOTREBUJETE TOĽKO FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV, 
LEBO OPROTI CENE ZA ÚSTREDNÉ KÚRENIE ZÍSKATE VÝBORNÉ RIEŠENIE ZA TRETINU NÁKLADOV
LEBO PRI KÚPE ZÍSKAVATE AŽ 5-ROÈNÚ ZÁRUKU NA KAŽDÝ VYKUROVACÍ PANEL ADAX NEO

Importér do SR:
Inter Audio s.r.o.,
Nádvorie Európy 3673/38, 945 01 Komárno
tel: +421 905 884 677, e-mail: info@adaxneo.sk

 N Ó R S K E

w w w. k o n v e k t o r y. s k 
w w w. a d a x n e o . s k

na vašej terase
Predĺžte si leto

www.fenix.sk Iliašská cesta 86
974 05 Banská Bystrica

S našim panelom Terrace Heater
je to  také jednoduché !!!
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Pokiaľ sa vaše náklady na výrobu tep-
la každoročne šplhajú do astrono-
mických výšok, určite stojí za úva-

hu výmena starého neúčinného kotla za 
nový. Nie je to však jediná vec, ktorú treba 
urobiť. K otázke energetickej náročnosti 
budovy je nevyhnutné pristupovať kom-
plexnejšie.

Pri budovách stavaných podľa starých 
štandardov, vysokú energetickú náročnosť 
spôsobuje najmä nedostatočná izolačná 
schopnosť obvodového plášťa. Prvým kro-
kom pri znižovaní nákladov na energie by 
preto malo byť zateplenie fasády a výmena 
netesných okien. Modernizácia vykurova-
cieho systému prichádza na rad až potom. 
Hlavným dôvodom pre tento postup je 
skutočnosť, že zateplením sa značne zní-
ži spotreba tepla v dome, čo následne 
ovplyvní aj dimenzovanie výkonu vyku-
rovacieho zariadenia. „Vo väčšine prípadov 
je po zateplení potrebné prejsť  z vysokotep-
lotného vykurovacieho systému  na nízkotep-
lotný systém, čo si vyžaduje renováciu celého 
vykurovacieho systému. Nižšia spotreba tepla 
zároveň otvára priestor pre využívanie mimo-
riadne účinných a pokrokových technológií, 
ako sú kondenzačné kotly, tepelné čerpadlá 
alebo solárne systémy,“ uvádza Ing. Mar-
tin Fábry z oddelenia technickej podpory 
značky Buderus spoločnosti Robert Bosch.  

AKO ZISTIŤ SKUTOČNÝ STAV 
DOMU?
Reálne úniky tepla spoľahlivo určí odbor-
ník po dôkladnej obhliadke stavby a pre-
počtoch, avšak veľmi názorne to odhalí už 
aj pohľad cez termokameru. Ako na tom 
váš dom v skutočnosti je, môžete zistiť 
aj sami, pravidelnými odpočtami energií 
a výpočtom ročnej spotreby tepla na kú-
renie a teplú vodu. Pokiaľ energetická bi-
lancia vášho domu presahuje 150kW/m2 

za rok, nemali by ste s renováciu  ďalej 
otáľať. Zateplenie fasády, výmena okien 
a modernizácia vykurovania – to sú tri zá-
kladné oblasti celkovej obnovy stavby, kto-
rej hlavným cieľom je znížiť jej energetickú  
náročnosť. Hoci každý z týchto krokov vy-
žaduje pomerne vysokú investíciu, prínos 
v podobe úspor je natoľko citeľný, že sa 
peniaze vložené do obnovy vrátia už za pár 
rokov. V niektorých prípadoch dokonca 
suma usporená na vykurovaní dokáže po-
kryť splátky úveru, ktorý bol na tento účel 
čerpaný. 

POKIAĽ MÁ VÁŠ DOM VIAC 
AKO 20 ROKOV, JE VIAC 
NEŽ  PRAVDEPODOBNÉ, 
ŽE BUDE POTREBOVAŤ 
RADIKÁLNEJŠIU  OBNOVU 
ZACIELENÚ NA ZNÍŽENIE 
SPOTREBY ENERGIÍ. ČI JE TO 
NAOZAJ TAK, SPOĽAHLIVO 
SPOZNÁTE PODĽA ÚČTOV 
ZA PLYN...

MODERNIZÁCIA 
VYKUROVANIA

01
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KEDY VYMENIŤ KOTOL?
Hoci už aj samotné zateplenie domu do-
káže ušetriť 50 až 70 % nákladov na ener-
gie, nemenej dôležitým krokom pri obno-
ve domu je aj modernizácia vykurovania.  
Mimoriadne efektívna kondenzačná tech-
nika zníži spotrebu plynu o 15 % v porov-
naní s novším plynovým kotlom až po  
30 % v porovnaní so starým neefektív-
nym kotlom. Ďalšími jeho bonusmi  je 
vyšší komfort pri obsluhe vykurovacích 
zariadení, stabilnejšia tepelná pohoda  
a ekologicky čistá prevádzka. 

 „Pokiaľ kúrite plynovým kotlom starším ako 
15 rokov, určite by bolo výhodné vymeniť ho 
za novší model, a to aj v prípade, že sa vám 
ešte stále javí ako relatívne funkčný. Okrem 
technického stavu a nákladov na opravu je 
pri rozhodovaní o výmene kotla dôležitým 
ukazovateľom aj stupeň jeho účinnosti ako aj 
možnosť kontroly a regulácie jeho činnosti,“  
hovorí Ing. Fábry.  

AKO VYBRAŤ NOVÝ KOTOL?
Pri  výbere nového vykurovacieho kotla je 
viac ako čokoľvek iné dôležité jeho správne 
dimenzovanie. Ak kotol nemá dostatočný 
výkon, interiér nevykúri a pri veľkom vý-
kone kotla bez regulácie je zase obytný 
priestor neustále prekúrený. Ako teda  
zabezpečiť výrobu primeraného množ-
stva tepla pri meniacich sa teplotných 
podmienkach v exteriéri? Optimalizáciu 
prevádzky kotla umožňuje plynulá modu-
lácia výkonu. Kotol, ktorý disponuje touto 
funkciou, vyrobí vždy len také množstvo 
tepla, ktoré je práve potrebné.  „Vďaka 
kotlu s plynulou moduláciou výkonu je možné 
nastaviť optimálne vykurovanie a znížiť spot-
rebu plynu. Plynulé vykurovanie počas celej 

vykurovacej sezóny je zároveň šetrnejšie k sa-
motnému kotlu, čo prispieva k jeho dlhšej ži-
votnosti a bezporuchovosti,“ radí Ing. Fábry. 
Neodmysliteľným doplnkom k moderné-
mu kotlu je vyspelá regulácia, ktorá umož-
ňuje obojsmernú komunikáciu medzi 
kotlom a regulátorom. Kotol je tak infor-
movaný o zmenách teploty v miestnosti 
prostredníctvom izbového regulátora, prí-
padne o vonkajšej teplote z vonkajšieho 
snímača. Práve chýbajúci regulačný systém 
ruka v ruke s nesprávnymi užívateľskými 
návykmi často stojí za nadmernou spot-
rebou tepla, no pri starých vykurovacích 
systémoch sú možnosti využitia modernej 
regulácie iba veľmi obmedzené. „Zavedenie 
vyspelého regulačného systému je obvykle via-
zané na výmenu kotla, keďže tento musí byť 
primerane technicky vybavený, aby dokázal 
s regulačným systémom komunikovať,“ upo-
zorňuje Ing. Fábry.

NÁVRH VYKUROVANIA ZVERTE 
DO RÚK ODBORNÍKOM!
Moderné vykurovacie systémy si vyžadujú 
dôkladne vypracovaný odborný projekt. 
Rozhodne sa nestačí uspokojiť s odhadmi. 

Ani tá najdokonalejšia technológia totiž 
neprinesie očakávaný osoh, pokiaľ ju po-
užijete nesprávne. „Jednou z častých chýb, 
s ktorou sa stretávame pri renovácii vykuro-
vacieho systému, je vynechanie fázy odbor-
ného návrhu projektantom. Často sa stáva, 
že zákazník neskôr ušetrenú sumu preplatí 
na dodatočných dorábkach a opravách,“ upo-
zorňuje Ing. Martin Fábry. Nešetrite na 
nesprávnom mieste a celú modernizáciu 
vykurovacieho systému, od návrhu až po 
realizáciu, zverte do rúk odborníkom!

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: Buderus

 01 Stacionárny kondenzačný kotol Logano plus GB 212 je konštrukčne prispôsobený pre reno-

vácie starších vykurovacích systémov, pri ktorých sa nemení celý systém, ale iba starý neúčinný 

kotol.  

 

02 Nástenný kondenzačný kotol Logamax GB 162 je vďaka svojim malým rozmerom a vysokej 

účinnosti ideálnym riešením pre individuálne vykurovanie bytov. Efektívnu prípravu teplej vody 

zabezpečí tvarovo kompatibilný 40 l zásobník s vrstveným plnením, ktorý uspokojí potreby štvor-

člennej rodiny.

03 Najmä na vidieku opätovne narastá popularita lacnejšieho vykurovania drevom. Kto sa však 

rozhodne pre túto alternatívu,  musí počítať s celkovo vyššou prácnosťou pri obsluhe a vyhradiť si 

priestor na uskladnenie paliva.  

02 03
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Pokiaľ hľadáte modernú, spoľahli-
vú a úspornú tepelnú techniku, tak 
máme pre vás riešenie. Kondenzač-

né kotly Brötje s modernou technológiou 
a technikou prinášajú dokonalé teplo do-
mova. Sú šetrné k životnému prostrediu, 
majú najvyšší komfort teplej vody a nízke 
náklady.  

NOVINKA NA TRHU 
Spoločnosť Brötje v ramci rozširovania 
kompletnej ponuky kondenzačnej, úspor-
nej ekologickej techniky pre slovenský trh 
ponúka nové stacionárne kotly rady Trio-
Condens BGB (15, 20, 28, 38 kW), určené 
najmä pre rodinné domy a menšie objekty. 
Tieto kotly majú normovaný stupeň účin-
nosti AZ 109 % a rozsah modulácie 17 až 
100 %. Potrebujú minimálny zastavaný 
priestor, kde vám stačí len 54 x 48 cm  
a výška 90 cm. Výmenník je zo zliatiny 
AlSi, čo je osvedčená konštrukcia bez po-
treby štandardne používať anuloid (hyd-
raulickú váhu). Jeho modulačné čerpadlo 
15 – 70 s permanentným magnetom, 
energetickej triedy „A“ zaručí zníženie 
elektrického príkonu až o 50 %. Má vstava-
nú solárnu reguláciu pre ohrev teplej vody 
a ekvitermickú reguláciu s vonkajším čid-
lom. Ďalej ponúka možnosť riadenia až 3 
vykurovacích okruhov (2 zmiešavacích + 1 
vykurovacieho) a ohrev teplej vody priamo  
z kotla. Vhodné je použitie do zložitejších 
vykurovacích systémov, napr. v kombiná-
cii s akumulačnými nádržami, kotlami na 
pevné palivo, tepelnými čerpadlami a pod. 
Ponúka aj možnosť zostavovania do kas-
kád až 16 kotlov pomocou komunikačné-
ho modulu. Jeho ľahká inštalácia, údržba 

bez nutnosti bočných servisných odstu-
pov a možnosť vzdialenej komunikácie 
(web) ho zaraďuje na vedúce pozície v od-
bore tepelnej techniky na európskom trhu. 

MNOHO ARGUMENTOV
Tieto kondenzačné kotly poskytujú mnoho 
argumentov o komfortnom, pohodlnom, 
bezpečnom a energeticky úspornom vyku-
rovaní. Za ich pekným nadčasovým vzhľa-
dom sa ukrýva inteligentné zariadenie, 
ktoré produkuje najnižšie hodnoty emisií  
a garantuje nadpriemernú bezpečnosť, rov-
nako ako skvelé využitie energie (normo-
vaný stupeň účinnosti až 109 %). Pádnymi 
argumentami pre inštaláciu týchto kotlov sú 
hospodárnosť, účinnosť a prívetivý moder-
ný dizajn. Ako už napovedá ich označenie, 
sú určené pre stacionárnu inštaláciu a sú ako 

ŠETRENIE ENERGIAMI JE JEDNOU Z CIEST, AKO HOSPODÁRNE 
NAKLADAŤ S PRIMÁRNYMI ZDROJMI A ZÁROVEŇ CHRÁNIŤ 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. MODERNÉ VYKUROVANIE POČÍTA  
S NIŽŠÍMI NÁKLADMI ZA ENERGIE A JE ZÁROVEŇ EKOLOGICKÉ. 
ABY VŠAK DOBRE FUNGOVALO, JE POTREBNÉ MAŤ KVALITNÚ 
TEPELNÚ TECHNIKU.

ÚSPORNÉ A EKOLOGICKÉ 

   VYKUROVANIE

bývanie energetické alternatívy
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stvorené pre rodinné domy s novým alebo 
rekonštruovaným systémom vykurovania. 
Vďaka jeho kompaktným rozmerom len  
58 x 48 x 90 cm je možné pre neho ľahko nájsť 
miesto v malom výklenku. Tento extrémne 
energeticky úsporný kotol vďaka perfektne 
zladenej súhre všetkých technických kom-
ponentov a inteligentnej regulácie Siemens 

ČERPADLÁ ENERGETICKEJ 
TRIEDY A 
Ako jeden z prvých výrobcov inštaluje 
Brötje do vybraných kondenzačných kot-
lov vysoko efektívne čerpadlá vykurova-
cieho okruhu. To platí aj pre TrioCondens 
BGB, kde čerpadlo energetickej triedy A 
(Grundfos UPM 15-70) spotrebuje až  
o 50 % menej elektrickej energie než bežne 
používané čerpadlá s regulovaným počtom 
otáčok. Takáto úspora sa dlhodobo oplatí 
nielen vám, ale pozitívne sa premietne aj 
do ochrany životného prostredia.

HORÁKOVÁ JEDNOTKA
Vsetky pre údržbu podstatné diely, ako je 
napríklad horák, sú detailne prepočítané. 
Horák je namontovaný do veľkoplošného 
výmenníka zo zliatiny hliníka a kremíka, 
ktorý sa vyznačuje vysokou tepelnou vodi-
vosťou a dlhou životnosťou. 

ZÁVER
Nie je rozhodujúce, či plánujete novú vý-
stavbu, rekonštrukciu či modernizáciu, ale 
vždy je podstatné to, že tepelnú pohodu 
a komfort teplej vody môžete získať mo-
dernejšie, úspornejšie a zároveň ekologic-
kejšie, čo sa vám s kotlami Brötje určite 
podarí. Viac informácií na www.gienger.sk  
a www.brotje.sk.

GIENGER spol. s r. o., Logistické centrum

Rastislavova 4, 951 41  Nitra – Lužianky

e-mail: gienger.ni@gienger.sk 

tel.: 037 / 74 11 303-4

fax: 037 / 74 11 305

PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE BRÖTJE TRIOCONDENS BGB:

  vykurovací výkon od 2,9 do 38 kW,
  mimoriadne hospodárny vďaka modulácii horáku a využitia energie, normovaný  

 stupeň účinnosti 109 %,
  rozsah modulácie 17 až 100 %,
  minimálny zastavaný priestor len 54 x 48 cm a výška 90 cm – vhodný do rôznych  

 výklenkov alebo znížených priestorov     
  výmenník zo zliatiny AlSi, osvedčená konštrukcia bez potreby štandardne 

 používať anuloid (hydraulickú váhu)
  modulačné čerpadlo UPM 15-70 s permanentným magnetom, energetickej 

 triedy „A“ – až  50 % zníženie elektrického príkonu  
  vstavaná solárna regulácia pre ohrev teplej vody 
  štandardne vstavaná ekvitermická regulácia + vonkajšie čidlo ku kotlu
  možnosť riadenia až 3 vykurovacích okruhov (2 zmiešavacích 1 vykurovacieho) +  

 ohrev teplej vody priamo z kotla 
  vhodné pre použitie do zložitejších vykurovacích systémov, napr v kombinácii  

 s akumulačnými nádržami, kotlami na pevné palivo, tepelnými čerpadlami a pod.
  možnosť zostavovania do kaskád až 16 kotlov pomocou komunikačného modulu
  ľahká inštalácia a údržba bez nutnosti bočných servisných odstupov 
  možnosť vzdialenej komunikácie (web) 

pracuje ustavične na základe užívateľských 
požiadaviek v optimálnej oblasti výkonové-
ho rozsahu. Týmto šetrí nielen množstvo 
energie, ale tiež, pochopiteľne, náklady na 
vykurovanie, ktoré možno prostredníc-
tvom tohto zariadenia redukovať o cca 16 %  
a v porovnaní so staršími systémami do- 
konca  až  o  30 %. 



OVLÁDANIE DOMÁCNOSTI 
POHODLNE AJ NA DIAĽKU
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V dome alebo aj mimo domu umož-
ňuje Smart Manager centrálne 
ovládať osvetlenie a spotrebiče, 

otvoriť či zatvoriť garážové brány, príjaz-
dovú bránu, vytiahnuť rolety, kontrolovať 
zabezpečenie domu, nastaviť teplotu a ča-
sové rozpätie pre zónovú reguláciu vyku-
rovania či chladenia neobmedzeného poč-
tu miestností a sledovať spotrebu energií 
(aj v grafoch). 

Toto všetko zvládnete pomocou diaľkové-
ho ovládania alebo manuálneho zadania 
na telefóne, tablete či smart TV v dome, 
alebo aj vzdialene cez smartfón, prípadne 
tablet.

ZASTRAŠENIE ZLODEJOV A 
INFORMOVANIE O NEČAKANÝCH 
UDALOSTIACH
V prípade akejkoľvek nepredvídateľnej 
udalosti je užívateľ informovaný prostred-
níctvom SMS alebo e-mailom preddefi-

novanou správou. Softvér umožňuje tiež 
integráciu IP kamier alebo nastavenie si-
mulovaných scén pre zastrašenie zlodejov  
v prípade neprítomnosti (náhodné rozsvie-
tenie a zhasínanie svetiel, televízie atď.).

AŽ 30 % ÚSPORA NÁKLADOV
Vďaka vhodnému nastaveniu regulácie vy-
kurovania alebo chladenia je možné ušet-
riť až 30 % nákladov na energie. Smart 
Manager pomáha optimalizovať aj ďalšie 
funkcionality, ako je ohrev vody, využitie 
lacnej sadzby energií pre spúšťanie energe-
ticky náročných spotrebičov (pračka, umý-
vačka) alebo osvetlenia pomocou stmie-
vania s maximálnym využitím denného 
svetla. Režimy vykurovania (denný, nočný 
a standby - v čase neprítomnosti) tiež op-
timalizujú energetické výdavky.

NENÁROČNÁ MONTÁŽ
Montáž bezdrôtovej elektroinštalácie 
xComfort s riadiacou jednotkou Smart 

RIADIACA JEDNOTKA SMART 
MANAGER SPOLOČNOSTI 
EATON UMOŽŇUJE POHODL-
NÉ OVLÁDANIE DOMÁCNOSTI 
NA DIAĽKU CEZ SMARTFÓN 
ALEBO TABLET. BEZDRÔTOVÝ 
SYSTÉM ELEKTROINŠTALÁ-
CIE XCOMFORT, KTORÉHO JE 
SMART MANAGER SÚČASŤOU, 
NEVYŽADUJE ŽIADNE STAVEB-
NÉ ZÁSAHY V DOMÁCNOSTI. 
KOMPLEXNÝ SYSTÉM XCOM-
FORT SA POSTARÁ O CELÝ VÁŠ 
DOM.

bývanie technika
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Či ste doma alebo mimo Váš dom, je možné ovládať osvetlenie a spotrebiče,  
kontrolovať ich stav, otvoriť garážové brány alebo príjazdovú bránu, vytiahnuť  
rolety či žalúzie v jednotlivých miestnostiach, nastaviť požadované teploty a časy 
vykurovania/chladenia, IP kamerou sledovať dianie v dome, monitorovať spotrebu 
energie a využiť mnoho ďalších bezpečnostných a komfortných funkcií.

xcomfort.czeaton-electric.sk

Šikovná elektroinštalácia xComfort
Pohodlné ovládanie Vašej domácnosti 

SK_eaton_inzerce_smart_manager_185x118.indd   1 18.08.14   17:15

rekonštrukcie obytných domov, ale predo-
všetkým pre modernizáciu už existujúcich 
budov. Využitie nájde však aj v komerč-
ných a menších administratívnych budo-
vách, penziónoch alebo hoteloch.

EATON XCOMFORT NA VEĽTRHU 
FORARCH 2014
Praktické ukážky systému xComfort  
a všetky informácie s ním súvisiace zís-
kate na 25. medzinárodnom stavebnom 
veľtrhu ForArch, kde bude Eaton tento 
systém vystavovať v rámci svojho stánku  
v hale č. 4. Veľtrh prebehne 16. – 20. 9. 2014  
v priestoroch PVA EXPO PRAHA.

Viac informácií o jednotke Smart Mana-
ger a systéme xComfort žiadajte na adrese  
ondrejsabatula@eaton.com

Reko z materiálov Eaton Electric

Foto: Eaton Electric

Manager je v porovnaní s klasickou elek-
troinštaláciou nenáročná na čas. Navyše 
všetky komponenty spolu komunikujú 
bezdrôtovo, teda nie je potrebné do ste-
ny zasekávať nové káble a nevzniká s tým 
spojený neporiadok.

PRE NOVOSTAVBY, 
REKONŠTRUKCIE AJ 
MODERNIZÁCIE OBYTNÝCH 
DOMOV
Smart Manager a celý inteligentný sys-
tém je vhodný síce pre novostavby alebo 

Smart Manager – ovládania od hocikiaľ
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APHRODITE PALACE 
V RAJECKÝCH TEPLICIACH JE 
KÚPEĽNOU ELITOU 

Novootvorený luxusný štvorhviezdičkový 
kúpeľný hotel APHRODITE PALACE  
v  Rajeckých Tepliciach je výsledkom snahy 
majiteľov preniknúť medzi európsku kúpeľnú 
elitu. Nadčasová architektúra v antickom 
duchu spolu s použitými pravými prírodnými 
materiálmi – mramorom, ónyxom, vzácnymi 
drevinami, sklenými vitrážami a zlatom vytvá- 
rajú atmosféru prepychu a najvyššej kvality. 

Viceprezident akciovej spoločnosti SLK Rajecké 
Teplice Zdenko Miškolci k tomu poznamenáva: 
,,Nový hotel je výsledkom inšpirácie antikou 
v kombinácii s tradičnými architektonickými 
prvkami najlepších svetových hotelových sietí a 
kúpeľných zariadení. Práve z antického Grécka 
pochádzajú niektoré klasické motívy použité 
už pri výstavbe predchádzajúcich zariadení 
v Kúpeľoch Rajecké Teplice. Architekti 
Stanislav Smatana, Štefan Bílek, Viera Dandová 
a interiérová dizajnérka Jana Miškolciová 
odviedli skvelú prácu.“ Kúpele Rajecké Teplice 
patria k najobľúbenejším kúpeľom pre samo-
platcov. Ako prvé na Slovensku zaviedli well-
ness služby, víkendové wellness pobyty, a to 
už v 90. rokoch minulého storočia. Liečia sa tu 
pohybové, nervové, dýchacie choroby (astma) 
a choroby z povolania. 

www.spa.sk

KVALITNÉ VÍNO JE IDEÁLNY DARČEK!

Aj vy premýšľate, akým prekvapením urobiť radosť svojim blízkym? Pri výbere vín 
si už dnes môžete vyberať, z ktorého vinárstva svoje darčeky nakúpite. 

Slovenskí výrobcovia vína získavajú v posledných rokoch množstvo svetových 
ocenení a zberajú zlaté medaily zo zahraničných súťaží celého sveta. Každý vinár 
sa týmito úspechmi rád popýši. Niektoré fľaše vín sú týmito medailičkami priam 
oblepené.

Kolekcia Abbrevio z produkcie vinárstva Ostrožovič je reduktívnou ces-
tou spracované hrozno z vlastných vinohradov (55 hektárov). Vinohrady 
sú ošetrované systémom integrovanej produkcie, ktorá je šetrná k ľuďom 
a prírode. Vďaka modernej technológii výroby si vína zachovávajú ovocnosť, 
odrodovosť a sú príjemným spoločníkom dlhých letných večerov. Sú vyrobené 
z tokajských odrôd furmint, lipovina a muškát žltý. Decentným doplnkom je 
obľúbené rosé z odrody frankovka modrá.  Ochutnajte a urobte radosť sebe a 
svojim blízkym.

www.ostrozovic.sk/eshop

ZĽAVY NA STAVBU DOMU SO 
ŠEKOVOU KNIŽKOU HELUZ

Chystáte sa tento rok stavať rodinný dom? 
Nakúpte si materiál na hrubú stavbu značky 
Heluz – ako bonus dostanete šekovú knižku 
Heluz s atraktívnymi zľavami, s ktorou 
ušetríte za vonkajšie aj vnútorné kompo-
nenty vášho nového domova. Majiteľovi 
stavby ju odovzdá technicko-obchodný 
poradca spoločnosti, aby mu osobne vys-
vetlil, ako využiť ponúkané bonusy práve 
pre jeho dom. 

„Našim zákazníkom dodávame tehly 
s najlepšími tepelnoizolačnými parametrami 
na slovenskom trhu a k tomu im chceme dať 
ešte niečo navyše. Preto do našej šekovej 
knižky starostlivo vyberáme firmy, ktoré pri 
stavbe domu dokážu svojimi produktmi a 
službami naozaj pomôcť,“ hovorí marketin-
gový manažér spoločnosti HELUZ Miroslav 

Mařík. V súčasnosti je v šekovej knižke po-
nuka až ôsmich firiem. So zľavou si vďaka 
nej zaobstaráte pre váš domov kúpeľňový 
sortiment, kľučky či montáž vnútorných 
dverí, vzduchotechniku, zľavu dostanete aj 
na vypracovanie Energetického certifikátu 
budovy, energetického posudku, energe-
tického auditu aj na termovízne meranie. 
Okrem toho vám zadarmo sprostredkuje 
15 m2 tepelnoizolačnej omietky alebo 10 
m2 samonivelačnej stierky, ďalej diaľkové 
ovládanie vonkajšieho tienenia, výber 
drevenej dekorácie sekčných garážových 
brán, odkvapové žľaby či pojazd bazénového 
zastrešenia a 5-ročný servis bazéna. 

Ponuka bonusov v šekovej knižke HELUZ sa 
bude ešte rozširovať, preto sledujte web 
www.heluz.sk/sekova-knizka-heluz.

www.heluz.sk
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SPRÁVNY MUŽ SI PORADÍ AJ 
S DREVOM

Správny muž by mal mať nôž, sekeru a sadu 
manipulačného náradia Fiskars WoodXpert. 
Aj v dnešnej dobe občas musíme pripraviť 
drevo na oheň a keď už nie postaviť dom, tak 
aspoň bunker pre deti. Ak chcete, aby vám išla 
práca rýchlo od ruky a všetko ste zvládli bez 
ujmy na zdraví, doprajte si kvalitné náradie na 
spracovanie dreva.
Manipulačné náradie Fiskars WoodXpert 
je určené pre vlastníkov sekier. S jeho pod-
porou sa výrazne zjednodušuje manipulácia 
s palivovým drevom ako otáčanie, prenášanie 
a nakladanie. Tvar týchto nástrojov bol navrh-
nutý pre pohodlné a pevné držanie a pre 
bezpečnejšiu manipuláciu s drevom.  
Mačety, sapiny, háky a kliešte na polená spolu 
s opaskom na náradie Fiskars splnia 
všetko, čo amatérsky drevorubač 
potrebuje k zdarenému vykonaniu 
práce. 

www.fiskars.sk 

AK IDETE VYMIEŇAŤ OKNÁ, POUVAŽUJTE NAD NAJKVALITNEJŠÍMI 
DREVENÝMI

Makrowin zachytil trend na trhu, ktorým sú drevohliníkové okná. Z vnútornej strany si okno 
zachováva svoju prírodnú krásu, štruktúru, pocit tepla a farebnej kombinácie s interiérom. 
Vonkajšie hliníkové obloženie zasa chráni drevo napríklad pred UV žiarením, vlhkosťou 
a niekoľkonásobne predlžuje jeho životnosť. Konštrukčným spojením oboch materiálov si okno 
zachováva najlepšie vlastnosti z oboch, umožňuje plynulé odvetrávanie medzipriestoru, a tak sa 
v ňom zabraňuje kondenzácii vodných pár a tvorbe plesní. Pri hliníku je to minimálna náročnosť 
tohto materiálu na údržbu, farebná stálosť, dobrá kombinovateľnosť s prvkami fasády. Súčasné 
trendy pri dizajne okien uprednostňujú štíhle hranaté tvary a práve hliníkový profil upevnený na 
rám a okno s precízne vypracovaným spojom vertikálnych a horizontálnych častí spĺňa tieto 
požiadavky. V súčasnosti firma vyrába desať typov drevených a drevohliníkových okien. 
Drevohliníkové okná poskytujú komfort a pocit tepla aj pri nižšej teplote vzduchu v miestnosti 
vďaka výrazne vyššej povrchovej teplote okna. A tým umožňujú výraznú úsporu energie vo vyku-
rovacom období. Naopak, v lete v kombinácii s exteriérovým tienením zabezpečia neprehrievanie 
vzduchu v interiéri. Je možné ich zaskliť izolačným trojsklom Ug=0,5 W/(m2K).

www.makrowin.sk.

ZDRAVÁ DOSKA ACTIV’AIR® – ÚČINNÁ ZBRAŇ NA FORMALDEHYD

Formaldehyd je najrozšírenejšia znečisťujúca látka v našich domácnostiach. Hoci je neviditeľná,  
dokáže spôsobiť nemalé zdravotné problémy pri vdýchnutí, požití aj pri styku s pokožkou.  Keďže 
sa s ním stretávame prakticky na každom kroku a predovšetkým v interiéri, v ktorom trávime až 
85 % času, môže doslova ohroziť naše zdravie. Ako sa mu brániť? 
S unikátnym riešením prichádza Rigips. Na slovenský trh prináša najnovšiu zbraň v boji proti 
formaldehydu – zdravé sadrokartónové dosky s technológiou Activ’Air. Ako to funguje? Zdravé 
dosky formaldehyd jednoducho pohltia, rozložia, zabránia jeho spätnému vylučovaniu a tento 
proces čistenia ovzdušia funguje až dlhých 50 rokov.
Vhodné sú predovšetkým do detských izieb, spální, kancelárií, zdravotníckych zariadení a škôlok, 
jednoducho všade tam, kde sa kladú vyššie nároky na kvalitu ovzdušia. Vďaka použitému bie- 
lemu kartónu sú ľahko rozpoznateľné od ostatných sadrokartónových dosiek a svoju jedinečnú 
schopnosť nestrácajú ani po bežnej povrchovej úprave (nátery, tapety, stierky). 
Zdravé dosky nevyžadujú žiadne špeciálne náradie ani skúsenosti, možno ich použiť na všetky 

typy konštrukcií, kde sa používajú aj bežné sadrokartónové dosky. 
Najvhodnejšie konštrukcie sú priečky, podhľady a pred-
sadené steny. 

www.zdravadoska.sk 
www.rigips.sk. 



Na trhu je niekoľko rôznych typov 
úverov, ktoré sa dajú použiť na 
prefinancovanie stavebných úprav 

a modernizáciu domu. Najčastejšie sa na 
tento účel využívajú stavebné úvery, úče-
lové spotrebné úvery alebo hypotekárne 
úvery. Výslednú voľbu ovplyvňuje najmä  
potrebná suma peňazí  a možnosti zabez-
pečenia úveru. Od toho sa potom odvíjajú 
konkrétne, viac či menej výhodné pod-
mienky úveru. 

„Pri úvere na rekonštrukciu je v prvom rade 
dôležité zvážiť, či chcete založiť nehnuteľ-
nosť, alebo nie. V prípade, že už nehnuteľnosť 
máte založenú, môžete ju založiť aj v prospech 
nového úveru, ak na to postačuje hodnota 
nehnuteľnosti, ale nový úver musí byť v tej 
istej banke ako pôvodný úver,“ radí Vladimír 
Mandzák, odborný garant pre úvery a in-
vestície Universal maklérsky dom, a. s. Pre 
toho, kto nechce založiť nehnuteľnosť, je 
ideálnou voľbou stavebná sporiteľňa, kto-
rá poskytuje stavebné úvery až do výšky 
50-tisíc eur aj bez zabezpečenia. Potrebné 
je však bločkami alebo faktúrami vydokla-
dovať všetky peniaze z úveru použité na 
rekonštrukciu, čo v prípade zabezpečené-

stavba financovanie
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ho úveru niektoré banky riešia aj fotodo-
kumentáciou.

„Klienti stavebných sporiteľní pri obnove 
a rekonštrukcii najčastejšie využívajú úvery 
do 25-tisíc. Je pre nich preto veľmi  výhodné, 
že  nemusia zakladať nehnuteľnosť, ktorá má 
spravidla podstatne vyššiu hodnotu, ako je 
hodnota rekonštrukcie. Umožňuje im to vyš-
šiu flexibilitu a kombinovanie zdrojov naprí-
klad zo stavebného sporenia a hypotekárneho 
úveru,“ uvádza Kamil Timura, riaditeľ od-
bytu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. 

Stavebné sporenie  ponúka riešenie aj pre  
starších ľudí, ktorí si potrebujú zrenovovať 
svoje bývanie, no kvôli svojmu veku by sa 
už k úveru v komerčnej banke nedostali. 
„Na stavebný úver má zákonný nárok každý 
sporiteľ, ktorý splnil požadované podmienky 
(minimálne 24 mesiacov sporenia a hodno-
tiace číslo 64). Práve vďaka tomu si pomocou 
stavebného sporenia vedia obnoviť bývanie aj 
seniori nad 60 rokov. Rovnako im poskytneme 
aj medziúver. Pri ňom je však potrebný ručiteľ 
do 50 rokov. Skupina seniorov nad 60 rokov 
predstavuje približne 7 % našich klientov,“ in-
formuje Timura.

KAŽDÝ MAJITEĽ RODINNÉHO 
DOMU BY MAL MYSLIEŤ NA 
TO, ŽE PRIBLIŽNE RAZ ZA 10 
ROKOV BUDE JEHO PRÍBYTOK 
POTREBOVAŤ  VÄČŠIU OPRAVU 
ALEBO RENOVÁCIU.  MÚD-
RY GAZDA SI  PENIAŽKY NA 
OPRAVU DOMU ODKLADÁ, 
NO NIEKEDY  TO NESTAČÍ. 
KDE A ZA AKÝCH PODMIENOK 
JE MOŽNÉ ZÍSKAŤ NA TENTO 
ÚČEL POTREBNÉ FINANČNÉ 
PROSTRIEDKY? 

KEĎ VAŠE BÝVANIE POTREBUJE 

FINANČNÚ INJEKCIU



79

PARAMETRE ÚVEROV
Výška úrokových sadzieb hypoték, res-
pektíve nehnuteľnosťou zabezpečených 
úverov sa v bankách pohybuje od 2 % do 
4,5 %. „Na rekonštrukciu možno využiť aj 
hypoúver pre mladých, kde sa dá dosiahnuť 
dokonca 0 % úrok. Rekonštruovanú nehnu-
teľnosť však musia vlastniť osoby, ktoré si 
úver berú,“ upozorňuje Mandzák. Pri ne-
zabezpečených úveroch v stavebných spo-
riteľniach sa úrokové sadzby pohybujú od  
2,9 % do 8,9 %. V prípade osamelého dlž-
níka je pri takomto úvere potrebný ručiteľ. 
Čo sa týka doby splatnosti, tak aj vo vy-
braných bankách a aj stavebných sporiteľ-
niach je možné dobu splatnosti natiahnuť 
až na 40 rokov. Využíva sa to v prípadoch, 
keď klientom nevychádza výška príjmu na 
splátku. Z hľadiska nastavenia paramet-
rov zmluvy je veľmi variabilné stavebné 
sporenie, ktoré ponúka modely riešenia 
pre rôzne situácie. „Ideálne je, ak klient už 
pred uzavretím zmluvy o stavebnom sporení 
vie, na aký účel a v akom časovom horizonte 
a či vôbec chce čerpať úver. Vtedy je možné 
optimálne nastaviť cieľovú sumu aj typ spo-
renia tak, aby zodpovedal  reálnym potrebám 
klienta. Obchodný zástupca Prvej stavebnej 
sporiteľne každému klientovi rád poradí, ako 
sa za čo najkratší čas dopracovať k čo najvý-
hodnejším úverovým podmienkam, alebo mu 
ponúkne možnosť okamžitého čerpania me-
dziúveru,“ hovorí Kamil Timura, riaditeľ 
odbytu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

MIMORIADNE SPLÁTKY
Dôležitým atribútom úverového vzťahu 
je možnosť predčasného splatenia úveru 
alebo mimoriadnych splátok. Mimoriadne 
splátky sú v bankách možné väčšinou raz 
ročne, ale niektoré banky už majú výhodu 
zaplatiť mimoriadnu splátku kedykoľvek, 
až do výšky 99 % zostatku úveru. 

Celkové splatenie úveru mimo výročia 
fixácie sa riadi sadzobníkom poplatkov, 
ak sa splatenie uskutoční vo výročný deň 
fixácie, tak je bez poplatku. V prípade sta-
vebných sporiteľní je mimoriadnu splátku 
možné uskutočniť kedykoľvek bez akého-
koľvek poplatku. V prípade stavebného 
úveru je možné splatiť aj celý úver jednora-
zovo bez poplatku. Ak klient čerpá  medzi-
úver, platí poplatok za predčasné splatenie 
podľa platného sadzobníka. Spotrebné 
úvery bez zabezpečenia nehnuteľnosťou 
(aj v bankách, aj v stavebných sporiteľ-

niach) môžu dlžníci splatiť bez poplatku, 
ak splácajú zostatok nižší ako 10-tisíc eur. 

FLEXIBILNOSŤ ÚVEROV
V dnešnej dobe sú úvery omnoho varia-
bilnejšie, ako boli v minulosti. Banky sa 
snažia v tomto smere vychádzať klientom 
v ústrety, ale hlavnou podmienkou pre 
schválenie akejkoľvek zmeny úverových 
podmienok je dobrá platobná disciplína. 
„V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že 
mnohé zmeny parametrov úveru sa považujú 
za zmenu zmluvných podmienok, za ktoré si 
banky účtujú vysoké poplatky, v niektorých 
bankách aj viac ako 100 eur. Ak napríklad do-
datočne chcete viac peňazí, tak sa to rieši no-
vým úverom, zabezpečeným rovnakou nehnu-
teľnosťou, ak, naopak, nedočerpáte celkovú 
výšku schváleného úveru, tak zaplatíte po-
platok z nedočerpanej sumy. Doby splatnosti 
môžeme niekde meniť napr. mimoriadnymi 
vkladmi (vo vybraných bankách a v staveb-
ných sporiteľniach), ale vo väčšine bánk ide 
o zmenu zmluvných podmienok,“ vysvetľuje 
Mandzák. 

STAVEBNÉ SPORENIE – RIEŠENIE 
NA DLHÉ TRATE
Všetci rozumní majitelia rodinných domov 
myslia na budúce nevyhnutné investície 
už vopred a priebežne si sporia. Najvýhod-
nejšie podmienky na to  ponúka stavené 
sporenie, pri ktorom sporiteľ získa nad-
štandardné zúročenie vkladu až 2 % ročne. 
Na konci roka sa mu k nasporenej sume  
pripočíta aj štátna prémia vo výške 8,5 %  
z ročných vkladov, maximálne vo výške 
66,39 %. „Pokiaľ rodina dokáže vkladať na 
zmluvy o stavebnom sporení viac peňazí, ako 
si vyžaduje získanie maximálnej štátnej pré-
mie na jednej zmluve, je pre nich výhodné uza-
tvoriť  viac zmlúv, napríklad aj na deti a na 
starých rodičov.  Sporiteľom sa totiž môže stať 
praktický každý bez obmedzenia veku. Všetci  
sporitelia  majú  rovnaký nárok na štátnu pré-
miu  a tým  rodina rýchlejšie nasporí potrebnú 
čiastku na získanie výhodného stavebného 
úveru.  V čase, keď sa rozhodnú čerpať úver, 
spoja všetky zmluvy o stavebnom sporení 
do jednej, a tak môžu čerpať vyššiu cieľovú 
sumu úveru s výhodnými podmienkami,“ radí  
Kamil Timura. 

Ing. arch Anna Palfiová

Foto: archív redakcie    

AKO ZÍSKAŤ ÚVER NA REKONŠTRUK-

CIU BÝVANIA ČO NAJRÝCHLEJŠIE 

A NAJLACNEJŠIE?

 NAJRÝCHLEJŠÍ VARIANT NA DOSIAHNU-

TIE STAVEBNÉHO ÚVERU: 

Okamžitý vklad na zmluvu o stavebnom 

sporení vo výške 50 % z cieľovej sumy.  

V tomto prípade má klient po 24 mesia-

coch nárok na stavebný úver s úrokovou 

sadzbou už od 2,9 % ročne, nemennou 

počas celej doby splácania úveru. 

 OPTIMÁLNY VARIANT: 

Pravidelné mesačné sporenie si peňazí 

v predpísanej výške, zhodnocovanie 

vkladov a získavanie štátnej prémie, ktorá 

je v tomto roku 8,5 % z ročných vkladov, 

maximálne vo výške 66,39 %. Po nasporení 

30 až 50 % cieľovej sumy, najskôr po dvoch 

rokoch sporenia, klient získava nárok na 

stavebný úver so sadzbou od 2,9 % ročne.

 NAJRÝCHLEJŠIA FORMA OKAMŽITÉHO 

FINANCOVANIA – MEDZIÚVER: 

PSS, a. s., ponúka aj medziúvery bez po- 

čiatočného vkladu. Lehota na spracovanie 

je do 5 dní. V prípade, že klient predloží 

všetky potrebné doklady súvisiace so za-

bezpečením nehnuteľnosti a preukazujúce 

jeho príjem, 80 % úverových prostriedkov 

môže mať do 5 dní na svojom bankovom 

konte. Zvyšok po vydokladovaní účelu 

použitia úveru. 

ODBORNÍK RADÍ: 
Kamil Timura, riaditeľ odbytu  PSS, a. s.
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Dôkazom je tiež aktuálna ponuka 
Prvej stavebnej sporiteľne. Úroko-
vé sadzby úverov na bývanie zníže-

né o 1, resp. až o 1,2 % a výzva, že čím viac 
prostriedkov si požičiate, tým nižší úrok 
na svoj úver dostanete, to sa predsa nedá 
odmietnuť.

MENÍME BÝVANIE NA DOMOV
Začnime výhodnými úvermi na vybave-
nie domácnosti. Pre klientov PSS, a. s., 
sú k dispozícii s nízkym úrokom, ktorý sa 
nezmení počas celej doby splácania. Ga-

rantujeme vám, že tento úrok patrí k naj-
výhodnejším na slovenskom bankovom 
trhu. Výška úverov na vybavenie domác-
nosti sa v PSS, a. s., pohybuje od 1500 do  
7 tisíc €, pri manželskom páre až do  
10 tisíc €. Pritom u nás nebudete potrebo-
vať ručiteľa, bločky ani faktúry svedčiace 
o účele použitia požičaných peňazí. 

LACNO A BEZ PAPIEROVANIA
Hovoríte, že vybavenie domácnosti si chce-
te nechať až na koniec? Že najprv plánuje-
te vymurovať bytové jadro, vymeniť okná, 

PRIESKUMY HOVORIA, ŽE PRIBLIŽNE KAŽDÝ PIATY OBČAN PLÁNOVAL ALEBO EŠTE STÁLE PLÁ-
NUJE V TOMTO ROKU INVESTOVAŤ DO SVOJHO BÝVANIA. A KAŽDÝ TRETÍ OSLOVENÝ PRIZNÁVA, 
ŽE BY RÁD USKUTOČNIL SVOJE ZÁMERY O LEPŠOM BÝVANÍ V ČO NAJBLIŽŠEJ BUDÚCNOSTI. AJ 
VZHĽADOM NA STÁLE KLESAJÚCE CENY NEHNUTEĽNOSTÍ, STÚPAJÚCE MZDY A ČORAZ VÝHOD-
NEJŠIE ÚVEROVÉ PONUKY JE TO ROZUMNÉ ROZHODNUTIE. POČAS OSTATNÝCH ÔSMICH ROKOV 
NEBOL VHODNEJŠÍ ČAS NA INVESTÍCIU DO BÝVANIA AKO PRÁVE TERAZ. 

ČÍM VYŠŠÍ ÚVER, 
TÝM NIŽŠÍ ÚROK



úveru, zistíte, že jeho úroková sadzba je 
ešte nižšia. Najväčšia stavebné sporiteľňa 
na Slovensku poskytuje stavebné úvery 
s garantovaným úrokom už od 2,9 % roč-
ne, pričom jeho splátky sú nemenné od 
prvej až po úplne poslednú. 

Požiadajte obchodného zástupcu PSS, a. s., 
aby spočítal a porovnal výhodnosť na-
šich úverov s konkurenčnými ponukami.  
Alebo nám zavolajte na 02/58 55 58 55, 
prípadne kliknite na www.pss.sk.

Reko z materiálov PSS, a. s.

Foto: PSS, a. s.
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položiť novú podlahu, prestavať kúpeľňu, 
kúpiť modernú kuchynskú linku, osadiť na 
mieru vyhotovené vstavané skrine... V po-
riadku. Na obnovu vášho bytu alebo rodin-
ného domu vám poskytneme medziúver 
so zníženým úrokom – oproti obdobiu do 
1. septembra 2014 až o celé jedno percen-
to. Pritom do výšky 40 tisíc € ho sporiaci 
klient ani nemusí zakladať nehnuteľnos-
ťou. Je to úver s podobnými parametrami, 
ako majú spotrebiteľské úvery, ktoré sa na 
Slovensku najčastejšie využívajú na finan-
covanie obnovy bývania. S tým rozdielom, 
že medziúver z PSS, a. s., má dva- až tri-
krát nižšiu úrokovú sadzbu! 

Toto je spôsob, ako ušetriť v závislosti od 
výšky a typu úveru stovky až tisíce eur. 
Ďalšie prostriedky usporíte vďaka odbú-
raniu zbytočného papierovania v podobe 
znaleckých posudkov, vkladu do katastra 
nehnuteľností či dodatočného poisťovania 

bytu alebo rodinného domu. A vystačíte si 
len s jedným ručiteľom. Manželia dokonca 
nepotrebujú ručiteľa vôbec. S týmto úve-
rom ušetríte nielen množstvo peňazí, ale 
aj času a tiež poriadnu dávku svojej trpez-
livosti.

NAOZAJ NÍZKY ÚROK
Možno ale patríte k tým ľuďom, ktorí po-
trebujú viac peňazí na kúpu bytu alebo 
výstavbu rodinného domu. V tom prípa-
de vám odporúčame medziúver zabezpe-
čený nehnuteľnosťou. Aj teraz máme pre 
vás niekoľko dobrých správ. Napríklad, že 
u týchto úverov, ktoré jednotlivcom po-
skytujeme do výšky 170 tisíc € a manže-
lom, resp. partnerom do 340 tisíc €, sme 
znížili úroky až o 1,2 %! V súčasnosti sa ich 
úroková sadzba začína už od 3,69 % ročne, 
čo je najnižší neakciový úrok medziúveru 
v histórii Prvej stavebnej sporiteľne. To ale 
nie je všetko. Keď po istom čase splácania 
splníte podmienky na získanie stavebného 

Ušetrite s Kartou výhod
Prvá stavebná sporiteľňa všetkých svojich 

klientov odmeňuje Kartou výhod. Jej držiteľ 

môže nakupovať stavebný materiál, výrobky 

i služby vo viac ako 700 firmách so zľavou 

až do 50 %.

Za menej či zdarma
 Uzatvorenie novej zmluvy o stavebnom 

sporení v úverovej tarife v súčasnosti stojí 

len 20 €. 

 Ak žijete v bytovom dome, ktorý v tomto 

alebo minulom roku čerpal úver na obnovu 

z PSS, a. s., požiadate nás o úver napríklad 

na rekonštrukciu svojho bytu a my vám ho 

poskytneme bez poplatku za spracovanie.  

Nezabudnite na poistenie
Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám na 

požiadanie sprostredkujú aj:

 poistenie domu či bytu,

 poistenie domácnosti,

 kapitálové životné poistenie.

Vybavenie Unikátneho poistenia je jedno-

duché a už v základnej cene sú zahrnuté aj 

špeciálne poistné riziká. Navyše, je tu pre 

vás bez ohľadu na to, či ste alebo sa len 

plánujete stať naším klientom.

Tip pre vás
Medziúvery s historicky najnižším úrokom 

môžete použiť na kúpu, výstavbu alebo 

obnovu svojho bývania a tiež na splatenie 

úveru na bývanie či už v Prvej stavebnej 

sporiteľni, alebo aj v inej banke. 



Vývojom a technologickým pokrokom 
našej spoločnosti sa murovanie z našich 
tehál stalo jednoduchšie, presnejšie  
a rýchlejšie. Brúsená tehla sa stala novou 
efektívnou metódou murovania, ktorú je 
možné murovať na tenkú maltovú škáru 
(1-3 mm), ktorej spotreba je až o 75 % 
nižšia ako pri klasickom murovacom 
materiáli, resp. pomocou polyuretánovej 
peny DRYsystem. Bez ohľadu na to, ktorú 
alternatívu si zákazník vyberie, uvedený 
spojovací materiál dostane pri zakúpení 
tehál od našej spoločnosti zadarmo.  
Práve použitím uvedených materiálov 
dochádza k zníženiu spotreby malty, 
takmer úplnému vylúčeniu stavebnej 
vlhkosti muriva, ušetreniu času  
a v konečnom dôsledku môžete mať Váš 
vysnívaný dom postavený “za pár dní”.  
V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, 
že spomenuté murovanie je možné 
aj pri teplotách do -5°C. Prirodzenou 
schopnosťou keramického materiálu je 
difúzia vodnej pary a jej regulácia  
v interiéri, ktorá pri dodržaní odporúčaných 
stavebných procesov a detailov 
zabezpečuje v tehlovom dome príjemnú 
vnútornú klímu. Tieto vlastnosti sú dôležité 
predovšetkým z hľadiska úspory energie 
na vykurovanie. Veľkou výhodou pálenej 
tehly je jej akumulačná schopnosť, čo 
znamená, že murivo má schopnosť 

naberať teplo a neskôr ho zase vydávať. 
Dom pomalšie reaguje na zmeny vonkajšej 
teploty v dôsledku tepelnej zotrvačnosti. 
Ďalšou výhodou našej pálenej tehly je jej 
výborná pevnosť v tlaku so zaradením do 
pevnostných tried P10 až P15. Pevnosť 
keramického črepu dosahujeme kvalitným 
sušením a vypálením. Pevnostná a tvarová 
stálosť výrobkov v dôsledku zmien teplôt  
a vlhkosti zamedzuje narúšaniu stavby  
a vzniku trhlín. 
Použitím brúsených tehlách sa zníži 
stavebná vlhkosť v murive, ktoré vysychá 
podstatne rýchlejšie. Ustálená vlhkosť 
tehlového muriva sa pohybuje v rozmedzí 
0,7 až 1,5 % a zároveň konštrukcia 
dosahuje veľmi dobrú vzduchovú 
nepriezvučnosť, eliminuje vznik tepelných 
mostov, čím predchádza vzniku plesní.  
V neposlednom rade tehlové murivo dobre 
odoláva ohňu a mrazu. 
Novinkou našej spoločnosti, ktorá Vám 
ponúka kompletný stavebný systém  
v rámci tehlového programu TermoBRIK je 
kombinácia tehly a integrovanej tepelnej 
izolácie ako moderného stavebného 
materiálu pre budúce stavby, ktoré spĺňajú 
najprísnejšie požiadavky na realizáciu 
nízkoenergetických a pasívnych stavieb 
bez potreby dodatočného zateplenia. 
Táto rada tehál s označením TermoBRIK 
SUPRA (výplň dutín extrudovaný 

polystyrén – EPS) a TermoBRIK SUPRA 
PLUS (výplň dutín grafitový EPS) dosahuje 
súčiniteľ prestupu tepla U až 0,1264 W/
m2.K a hodnoty tepelného odporu R až 
7,7414 m2.K/W, čím vysoko prevyšujú 
normové požiadavky pre pasívne, nulové 
a nízkoenergetické domy. Naša tehla 
TermoBRIK SUPRA PLUS sa stala víťazom 
prestížneho ocenenia „Novinka roka“ na 
veľtrhu CONECO za rok 2013. 
Naše produkty patria do štandardných bio-
výrobkov, ktoré sú vyrábané z prírodných 
surovín bez škodlivého žiarenia, ktoré 
je nepriaznivé pre ľudský organizmus, 
preto je bývanie v tehlovom dome zdravé, 
komfortné a šetrné k energiám. O kvalite  
a výhradne slovenskom pôvode 
murovacích prvkov našej spoločnosti 
svedčí aj Certifikát ochrannej značky 
kvality a Zlatá medaila Slovak Gold, 
ktoré naša spoločnosť Pezinské tehelne- 
Paneláreň a.s. získala za svoje výrobky  
v roku 2013. 

Mgr. Michal Lóczi,  
obchodný riaditeľ

Pezinské tehelne - Paneláreň, a. s. 
Viac informácií nájdete na  
www.pezinske-tehelne.sk

Stavajte jednoducho, rýchlo  
a zdravo z termoBrIKU !

Pri plánovaní stavby je jedným z najdôležitejších krokov výber stavebného materiálu na realizáciu 
hrubej stavby. Dom postavíte za pár mesiacov, ale bývať v ňom budete celý život. Náklady na hrubú 
stavbu predstavujú len asi 15 % z celkovej ceny rodinného domu, ale správny výber vhodného 
stavebného materiálu ovplyvní nielen finančnú náročnosť prevádzky stavby z dlhodobého hľadiska 
ale najmä celkovú kvalitu jej užívania.  Na dnešnom trhu so stavebnými materiálmi je mnoho 
možností a preto je potrebné brať do úvahy výhody, ktoré vám môže ponúknuť jedine 100% prírodný 
a jediný skutočne slovenský produkt – pálená tehla, ktorú pre vás už 142 rokov vyrábajú Pezinské 
tehelne - Paneláreň a.s. Pálená tehla je jediným tradičným murovacím materiálom o čom svedčia 
mnohé doteraz zachované historické stavby.



Vývojom a technologickým pokrokom 
našej spoločnosti sa murovanie z našich 
tehál stalo jednoduchšie, presnejšie  
a rýchlejšie. Brúsená tehla sa stala novou 
efektívnou metódou murovania, ktorú je 
možné murovať na tenkú maltovú škáru 
(1-3 mm), ktorej spotreba je až o 75 % 
nižšia ako pri klasickom murovacom 
materiáli, resp. pomocou polyuretánovej 
peny DRYsystem. Bez ohľadu na to, ktorú 
alternatívu si zákazník vyberie, uvedený 
spojovací materiál dostane pri zakúpení 
tehál od našej spoločnosti zadarmo.  
Práve použitím uvedených materiálov 
dochádza k zníženiu spotreby malty, 
takmer úplnému vylúčeniu stavebnej 
vlhkosti muriva, ušetreniu času  
a v konečnom dôsledku môžete mať Váš 
vysnívaný dom postavený “za pár dní”.  
V neposlednom rade je potrebné zdôrazniť, 
že spomenuté murovanie je možné 
aj pri teplotách do -5°C. Prirodzenou 
schopnosťou keramického materiálu je 
difúzia vodnej pary a jej regulácia  
v interiéri, ktorá pri dodržaní odporúčaných 
stavebných procesov a detailov 
zabezpečuje v tehlovom dome príjemnú 
vnútornú klímu. Tieto vlastnosti sú dôležité 
predovšetkým z hľadiska úspory energie 
na vykurovanie. Veľkou výhodou pálenej 
tehly je jej akumulačná schopnosť, čo 
znamená, že murivo má schopnosť 

naberať teplo a neskôr ho zase vydávať. 
Dom pomalšie reaguje na zmeny vonkajšej 
teploty v dôsledku tepelnej zotrvačnosti. 
Ďalšou výhodou našej pálenej tehly je jej 
výborná pevnosť v tlaku so zaradením do 
pevnostných tried P10 až P15. Pevnosť 
keramického črepu dosahujeme kvalitným 
sušením a vypálením. Pevnostná a tvarová 
stálosť výrobkov v dôsledku zmien teplôt  
a vlhkosti zamedzuje narúšaniu stavby  
a vzniku trhlín. 
Použitím brúsených tehlách sa zníži 
stavebná vlhkosť v murive, ktoré vysychá 
podstatne rýchlejšie. Ustálená vlhkosť 
tehlového muriva sa pohybuje v rozmedzí 
0,7 až 1,5 % a zároveň konštrukcia 
dosahuje veľmi dobrú vzduchovú 
nepriezvučnosť, eliminuje vznik tepelných 
mostov, čím predchádza vzniku plesní.  
V neposlednom rade tehlové murivo dobre 
odoláva ohňu a mrazu. 
Novinkou našej spoločnosti, ktorá Vám 
ponúka kompletný stavebný systém  
v rámci tehlového programu TermoBRIK je 
kombinácia tehly a integrovanej tepelnej 
izolácie ako moderného stavebného 
materiálu pre budúce stavby, ktoré spĺňajú 
najprísnejšie požiadavky na realizáciu 
nízkoenergetických a pasívnych stavieb 
bez potreby dodatočného zateplenia. 
Táto rada tehál s označením TermoBRIK 
SUPRA (výplň dutín extrudovaný 

polystyrén – EPS) a TermoBRIK SUPRA 
PLUS (výplň dutín grafitový EPS) dosahuje 
súčiniteľ prestupu tepla U až 0,1264 W/
m2.K a hodnoty tepelného odporu R až 
7,7414 m2.K/W, čím vysoko prevyšujú 
normové požiadavky pre pasívne, nulové 
a nízkoenergetické domy. Naša tehla 
TermoBRIK SUPRA PLUS sa stala víťazom 
prestížneho ocenenia „Novinka roka“ na 
veľtrhu CONECO za rok 2013. 
Naše produkty patria do štandardných bio-
výrobkov, ktoré sú vyrábané z prírodných 
surovín bez škodlivého žiarenia, ktoré 
je nepriaznivé pre ľudský organizmus, 
preto je bývanie v tehlovom dome zdravé, 
komfortné a šetrné k energiám. O kvalite  
a výhradne slovenskom pôvode 
murovacích prvkov našej spoločnosti 
svedčí aj Certifikát ochrannej značky 
kvality a Zlatá medaila Slovak Gold, 
ktoré naša spoločnosť Pezinské tehelne- 
Paneláreň a.s. získala za svoje výrobky  
v roku 2013. 

Mgr. Michal Lóczi,  
obchodný riaditeľ

Pezinské tehelne - Paneláreň, a. s. 
Viac informácií nájdete na  
www.pezinske-tehelne.sk

Stavajte jednoducho, rýchlo  
a zdravo z termoBrIKU !

Pri plánovaní stavby je jedným z najdôležitejších krokov výber stavebného materiálu na realizáciu 
hrubej stavby. Dom postavíte za pár mesiacov, ale bývať v ňom budete celý život. Náklady na hrubú 
stavbu predstavujú len asi 15 % z celkovej ceny rodinného domu, ale správny výber vhodného 
stavebného materiálu ovplyvní nielen finančnú náročnosť prevádzky stavby z dlhodobého hľadiska 
ale najmä celkovú kvalitu jej užívania.  Na dnešnom trhu so stavebnými materiálmi je mnoho 
možností a preto je potrebné brať do úvahy výhody, ktoré vám môže ponúknuť jedine 100% prírodný 
a jediný skutočne slovenský produkt – pálená tehla, ktorú pre vás už 142 rokov vyrábajú Pezinské 
tehelne - Paneláreň a.s. Pálená tehla je jediným tradičným murovacím materiálom o čom svedčia 
mnohé doteraz zachované historické stavby.
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komponenty, 14 – 18 % na nátery a lepidlá 
a 15 – 20 % na dopravu. Samotná montáž 
sa potom pohybuje v rozpätí 43 – 60 % 
v závislosti od náročnosti prác aj použité-
ho materiálu. Najväčšiu časť nákladov na 
celkovú obnovu budovy teda tvoria fixné 
výdavky spojené so stavebnými a lešenár-
skymi prácami. Treba pripomenúť, že pre 
kvalitu zateplenia nie je dôležitá len hrúb-
ka izolačnej vrstvy, ale aj jej schopnosť 
tepelne izolovať, ktorá sa vyjadruje koefi-
cientom prechodu tepla. Štruktúra nie-
ktorých materiálov potom spôsobuje, že 
izolujú pri rovnakej hrúbke lepšie ako iné.

Rekonštrukcia bytového či rodinného 
domu spojená so zateplením je vždy 
len otázkou času. Čím je ale budova 

staršia, tým je táto otázka aktuálnejšia. Ak 
teda zvažujete zateplenie budovy, začnite 
projektovou dokumentáciou. Tá vyčísli 
celkové náklady a následné úspory tepla 
na vykurovanie. Projekt by mal byť reali-
zovaný už s vybavením stavebného po-
volenia, čo neskôr urýchli aj zlacní ďalšie 
procesy. 

Rozpočtové kalkulácie vychádzajú zhruba 
15 – 20 % na materiál, 2 – 5 % na pomocné 

S KVALITNÝM ZATEPLENÍM 
NEMÔŽETE PREROBIŤ
ZATEPLENIE VONKAJŠÍCH FASÁD BUDOV SA STALO TAKPOVEDIAC MÓDNYM HITOM. UŽ NIEKOĽ-
KO ROKOV MÁ TRH SO ZATEPĽOVANÍM RASTÚCI POTENCIÁL. STÁLE JE VŠAK ASPOŇ 80 % BUDOV 
STARŠÍCH AKO 15 ROKOV, KTORÝCH ENERGETICKÉ PROFILY POUKAZUJÚ NA PLYTVANIE A NEEKO-
NOMICKOSŤ ICH PREVÁDZKY. V KONTEXTE RASTÚCICH CIEN ENERGIÍ ZAČÍNAJÚ MAJITELIA DO-
MOV ČORAZ VIAC VNÍMAŤ VÝHODY ZATEPLENIA A ÚSPORY, KTORÉ S TÝM PRICHÁDZAJÚ.
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ZÁKLAD JE VÝBER MATERIÁLU
Základom každej rekonštrukcie je výber 
materiálu. Stavebný trh ponúka slušný 
výber zatepľovacích materiálov, ktorých 
tepelnoizolačné vlastnosti sú veľmi po-
dobné. Samotné materiály sa však odlišu-
jú tak v doplnkových vlastnostiach, ako aj 
hrúbke nutnej pri zateplení. 

POLYSTYRÉN: V posledných rokoch trh 
zaznamenal boom polystyrénu. Medzi 
jeho hlavné výhody patrí nízka hmotnosť, 
keďže až 98 % tvorí vzduch, dobrá mani-
pulácia a dlhodobé uchovávanie mecha-
nických vlastností. Jeho trhová hodnota 
sa pohybuje od 8 eur za m2. Polystyrén 
si za 35 rokov používania prešiel svojím 
vývojom a v súčasnosti sú už dostupné aj 
jeho modifikácie ako EPS (expandovaný 
polystyrén) či PUR (polyuretánová pena).

SKLENÁ A KAMENNÁ VLNA: Ďalšou 
možnosťou sú izolačné materiály vyrobe-
né na báze minerálov – sklená a kamenná 
vlna. Medzi sebou sa líšia vstupnou vý-
robnou surovinou, priemerom a dĺžkou 
vlákna. Minerálne izolácie majú dobré 
akustické vlastnosti, nízku tepelnú vodi-
vosť, sú nehorľavé, dobre tesnia, dajú sa 
ľahko upraviť do potrebnej veľkosti, odo-
lávajú plesniam a chemickým prvkom. 
Tieto vlastnosti ich predurčujú na zatep-
lenie jednotlivých konštrukcií stavby. Roz-
hodnutie, ktorú z nich kam použiť, závisí 
od špecifických vlastností jednotlivých 
izolácií. „Ak nedôjde k nejakému zásad-
nému technologickému objavu, polystyrén 
aj kamenná vlna budú mať pri realizácii 

komplexného zatepľovacieho systému svo-
je miesto aj v budúcnosti. Jednu obrovskú 
výhodu však kamenná vlna oproti peno-
vým plastom naďalej má, je nehorľavá,“ 
konštatuje Martin Henčel zo spoločnosti  
ROCKWOOL. 

Kamenná vlna totiž nehorí a nešíri plameň. 
Pri zateplení sa bežne odporúča jej použi-
tie na budovy vyššie ako 22,5 m. Kamen-
ná vlna je flexibilná a výborne sa prispô-
sobuje nerovnostiam stien aj pri zložitých 
tvaroch, čím zabraňuje vzniku netesností, 
ktoré by mohli viesť k vytváraniu tepel-
ných mostov. Vlákna minerálnych dosiek 
sú tiež chránené pred vlhkosťou, keďže 
neabsorbujú vonkajšiu vzdušnú vlhkosť 
a majú výbornú priepustnosť vodných 
pár. Cena minerálnej vlny sa pohybuje od  
13 eur za m2 pri prevetrávaných fasádach. 
Pri kontaktných fasádach by cena nemala 
presiahnuť 18 eur za m2.

PRÍRODNÉ MATERIÁLY: Treťou základ-
nou skupinou zatepľovacích materiálov 
sú prírodné materiály ako slama či drevo. 
Oproti už spomínaným materiálom majú 
dlhší fázový posun, čo zlepšuje ochranu 
proti prehrievaniu stavby. Podobne ako 
kamenná vlna sú paropriepustné, no pri 
ich montáži treba počítať so špeciálny-
mi paropriepustnými omietkami. Trhová 
cena sa pohybuje od 13 eur za m2. 

DÔLEŽITÝ JE VÝBER SYSTÉMU
Najčastejšie sa zatepľuje kontaktnými 
systémami. Tie sa realizujú pridaním 
tepelnoizolačnej vrstvy (napríklad ka-
menná vlna), ktorá sa lepí a kotví priamo  
k pôvodnej vonkajšej konštrukcii. Tepel-
noizolačný materiál potom plní aj funkciu 
nosného prvku povrchových vrstiev. Tieto 
vrstvy tvorí väčšinou omietka alebo lepe-
ný podklad. Od tradičných povrchových 
úprav sa nelíši ničím a chráni systém pred 

ZÁKLADOM KAŽDEJ 
REKONŠTRUKCIE JE 
VÝBER MATERIÁLU. 

STAVEBNÝ TRH PONÚKA 
SLUŠNÝ VÝBER ZATEPĽOVACÍCH 
MATERIÁLOV, KTORÝCH 
TEPELNOIZOLAČNÉ 
VLASTNOSTI SÚ VEĽMI 
PODOBNÉ.
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ČÍM TEDA ZATEPĽOVAŤ?
Pravidlo, že obytné domy by sa mali zatep-
ľovať iba polystyrénom, nie je podložené 
žiadnou normou. Polystyrén, ako aj ka-
menná vlna rovnako spĺňajú podmienku 
tepelnej izolácie. Niektoré firmy upred-
nostňujú polystyrén pre ľahšiu manipu-
láciu. Táto výhoda je však zjavná len pre 
realizátorov rekonštrukcie. Polystyrén je  
z hľadiska používaných materiálov domi-
nujúci. Prvé domy zateplené touto techno-
lógiou majú viac ako 35 rokov. Po funkčnej 
stránke sú mnohé bez problémov. Kvalita 
zatepľovania pred 35 rokmi bola však na 
inej úrovni, ako je dnes. 

Pri výbere zatepľovacieho systému by ne-
mali byť rozhodujúcim faktorom financie. 
Zatepľovanie domu sa nerobí na jednu se-
zónu a nízka cena zatepľovacieho systému 
sa zákonite odrazí aj na kvalite materiálu. 
Aj tu platí známe príslovie „Dvakrát meraj 
a raz rež.“ Niektorí pri výbere zatepľova-
cieho systému dajú prednosť prírodným 
materiálom ako trstina, korok či hobra. 
V skutočnosti ide o okrajovú záležitosť  
a alternatívu pre rodinné domy či chatu. 
Je možné, že v budúcnosti sa objaví nový 
produkt s lepšími parametrami.

Po zateplení by mala dať firma, ktorá dom 
rekonštruovala, návod na používanie. Je 
v ňom napísané, ako sa o systém starať. 
Je tam rovnako špecifikovaná aj záruka. 
Často býva uvedené, že akýkoľvek nedovo-
lený zásah je možné považovať za možnosť 
odstúpenia od záruky. Napríklad je nedo-

volená montáž držiakov antén, satelitov, 
držiakov na bielizeň, kvetináčov a pod. Ne-
odbornými zásahmi sa ucelený zatepľovací 
systém poškodí a potom do neho zateká. 
Takéto zatekanie má zásadný vplyv na ži-
votnosť zatepľovacieho systému.

FINANCOVANIE INVESTÍCIE 
A NÁVRATNOSŤ
Investícia na zateplenie je vysoká. Pri 
panelových domoch sa zvykne vyšplhať 
až do 300 000 eur. Možnosti financova-
nia sú však viaceré. Najčastejšie majitelia 
nehnuteľností využívajú kombináciu úve-
ru z bánk a vlastných zdrojov. Banky po-
núkajú zvýhodnené úvery pre domy, ktoré 
sa vopred zaviažu znížiť spotrebu energie 
aspoň o 35 % oproti pôvodnému stavu. 
Od minulého roku sa otvorila aj možnosť 
získania prostriedkov z projektu JESSICA, 
financovaného zo štrukturálnych fondov 
EÚ. Takéto úvery so splatnosťou 20 rokov 
sa úročia väčšinou sadzbou okolo 1,5 % 
a majitelia budov s nimi dokážu pokryť až 
75 % oprávnených nákladov. Ďalším zdro-
jom financovania môžu byť zvýhodnené 
úvery z programu MUNSEFF, ktorý finan-
cuje Európska banka pre obnovu a rozvoj. 
Program navyše ponúka možnosť získať 
grant v hodnote 10 – 15 % z hodnoty úve-
ru, ak dom dosiahne aspoň 30 % úsporu 
oproti predchádzajúcemu stavu. Dopyt po 
týchto zvýhodneniach však značne prevy-
šuje ponuku.

O návratnosti investície sa môžeme baviť 
skôr v hypotetickej rovine, keďže sa pred-
pokladá pohyb cien energií na trhu a vy-
číslovanie hodnôt je značne sťažené od-
hadovaním vývoja trhu. Ak však počítame 
so zachovaním podmienok ceteris paribus 
a počítame s tým, že zateplením znížime 
spotrebu energií o 30 – 40 % oproti stavu 
pred rekonštrukciou, návratnosť investície 
sa pohybuje od 8 rokov v závislosti od po-
užitého materiálu a hrúbky zateplenia. Ak 
teda napríklad zvolíte hrubšie zateplenie, 
síce reálne šetríte viac, no návratnosť in-
vestície sa môže natiahnuť až na 11 rokov.

Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

mechanickým poškodením. Vďaka svojej 
celistvosti eliminujú kontaktné formy za-
teplenia akékoľvek tepelné mosty. Dajú sa 
aplikovať na všetky druhy povrchov a sú 
vhodné pre novostavby, rekonštrukcie, 
murované i drevené stavby.

Ak sa v systéme nachádza vzduchová me-
dzera, hovoríme o prevetrávacom systéme 
zateplenia. Často je označovaný aj ako 
montovaný, pretože pri jeho realizácii sa 
uplatňujú iba suché procesy (bez použitia 
lepidla a stierok). Jeho montáž je možná 
v ktoromkoľvek ročnom období.  Tepelná 
izolácia sa vkladá medzi rošty z kovových 
profilov alebo drevených lát, prípadne je 
kotvená kotvami s rozširovacím tanierom 
alebo izolačným držiakom. Medzi drevené 
alebo kovové prvky roštu sa kotví tepel-
noizolačný materiál na báze minerálnych 
vlákien. Obklad fasád môže tvoriť sklo, 
drevo, plech či plast. Od výberu materiálu 
a formátu obkladu závisí aj výber nosnej 
konštrukcie, či už hliníkovej, oceľovej, ale-
bo drevenej. Taktiež netreba zabudnúť na 
požiarne predpisy. „Medzi samotným ob-
kladom a tepelnou izoláciou vzniká odvetra-
ná vzduchová medzera. Slúži na odvádzanie 
nahromadených vodných pár, odvádza vlh-
kosť a tým zabraňuje vzniku plesní,“ objas-
ňuje Martin Henčel. Jej odporúčaná šírka 
je minimálne 40 mm. Systém je praktický 
a moderný a veľmi účinne izoluje pred 
vonkajším hlukom. Využíva sa najmä pri 
veľkých administratívnych budovách, je 
vhodný do vlhkých prevádzok, aj ako do-
datočné zateplenie obytných domov. 



Slovizol, s.r.o. 

Jelenecká 3 
949 01 Nitra 
e-mail: slovizol@slovizol.sk   
tel./fax:037/6521 334

www.slovizol.sk

Výroba a predaj EPS izolácie

SLOVIZOL 
kvalitný slovenský polystyrén



Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66 
So samočistiacou fasádnou omietkou Nanopor photokat sa o čistotu vašej fasády nemusíte starať. Využite tento čas 
pre seba a doprajte si relax, ktorý si zaslúžite. Pri kúpe samočistiacej fasádnej omietky Nanopor photokat získate 
od nás ako poďakovanie cestovný poukaz v hodnote 100 3.* Cestovný poukaz môžete využiť na uplatnenie zvýhodnenia 
nákupu vo výške max. 100 2 na ľubovoľnú krátku dovolenku v hoteloch z katalógu Connex. Viac informácií nájdete 
na www.nanopor.sk a na www.baumit.sk.
Akcia platí do 31. 10. 2014.

*  Platí pri jednorazovom nákupe minimálne 10 vedier výrobku Baumit NanoporTop.

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

Postaráme sa o čistú 
fasádu aj o váš relax.

AKCIA

Baumit
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Inovovaný produktový rad Baumit Na-
nopor photokat odteraz ponúka ešte 
silnejší samočistiaci účinok. Okrem na-

notechnológie, ktorá zabraňuje usádzaniu 
anorganických nečistôt, využíva aj fotoka-
talytický efekt, ktorý aktívne chráni po-
vrch fasády pred organickým znečistením 
spôsobeným mikroorganizmami, ako sú 
machy, riasy a pod. Tie sú pomocou kataly-
zátora, denného svetla a spolupôsobením 
vetra a dažďa trvalo odstránené z povrchu. 
Fasáda tak ostane dlhodobo žiarivo čistá 
a krásna a s trvalou ochranou proti ma-
chom a riasam. 

NANOČASTICE – PRVÝ KROK 
K ČISTOTE
Kľúčovú úlohu vo fungovaní omietky Bau-
mit NanoporTop photokat majú nanočas-
tice s veľkosťou iba milióntina milimetra, 
ktoré sú zoskupené do uzavretej, málo čle-
nitej membrány na povrchu omietky. Vďa-
ka tomu je povrch omietky mikroskopicky 
hladký a nečistoty sa na ňom len veľmi ťaž-
ko zachytia. A tých pár, ktoré to zvládnu, 
sa uvoľnia z fasády vplyvom slnka, dažďa a 
vetra. Navyše na povrchu omietky sú póry, 
ktoré umožňujú difúziu vodnej pary a ma-
ximálne odvádzanie vlhkosti z podkladu. 
Práve zabudovaná vlhkosť v omietke býva 
vstupnou bránou pre riasy. Baumit Nano-
porTop photokat je vysoko paropriepust-
ná minerálna omietka, ktorá má zásaditú 
hodnotu pH, takže aj jej samotné zloženie 
predstavuje zhoršené podmienky pre život 
mikroorganizmov. 

FOTOKATALÝZA – DRUHÝ KROK 
K ČISTOTE
Fotokatalýza znamená chemický rozklad 
organických látok za prítomnosti slnečné-
ho žiarenia. Aby takáto reakcia prebehla, 
musí byť v štruktúre látky zabudovaný 
katalyzátor – oxid titaničitý, ktorý sa akti-
vuje pôsobením ultrafialového slnečného 
žiarenia. Ak tento postup aplikujeme na 
omietku, potom za pomoci fotokatalýzy 
dochádza k rozkladu organických nečistôt, 
ktorým sa podarilo usadiť na jej povrchu. 
Baktérie, riasy, huby a ďalšie mikroorga-
nizmy, ktoré degradujú vplyvom fotoka-
talýzy, zostávajú v neaktívnej podobe na 
povrchu fasády, odkiaľ sú vplyvom dažďa, 
vetra a prúdením vzduchu odstraňované. 
Katalyzátor obsiahnutý v omietke sa po-
čas tohto procesu nespotrebováva. Výsled-
kom je žiarivo čistá fasáda s trvalou ochra-
nou proti machom a riasam. 

FARBA AKO DRUHÁ ŠANCA
Najčastejším riešením obnovy starších 
fasád je aplikovanie nového fasádneho 
náteru. Farebný náter oživí farebnosť 
a prekryje nedostatky podkladu. Baumit 
NanoporColor photokat však vďaka nano-
technológii a fotokatalýze ponúka fasáde 
aj samočistiaci účinok, ktorý je v tomto 
prípade úmerný hrúbke náteru. Je kom-
patibilný so širokou škálou povrchových 
úprav tepelnoizolačných systémov a vďaka 
jednoduchej aplikácii predstavuje ideálne 
riešenie pri obnove starších fasád. Možno 
ho použiť tiež ako povrchovú úpravu no-
vých omietkových systémov. 

 
ČISTÉ FASÁDY V TÝCH 
NAJKRAJŠÍCH FARBÁCH
Či ide o fasádu v meste, alebo na vidieku, 
každá si zaslúži šancu na dlhotrvajúcu 
krásu a čistou. O to viac, ak sa nachádza 
v rizikovej lokalite s vysokou prašnosťou, 
vlhkosťou prostredia alebo zatienením. 
Omietka Baumit NanoporTop photokat 
a farba Baumit NanoporColor photokat 
vďaka svojmu zloženiu predstavujú vrchol 
súčasného technologického vývoja a sa-
močistiaci efekt zabezpečujú prakticky ne-
pretržite. Obidva produkty, omietka aj far-
ba, sú dostupné v širokej škále farebných 
odtieňov vzorkovnice Baumit Life. 

INOVÁCIA BAUMIT 
PRE BUDÚCNOSŤ
Produkty radu Baumit Nanopor photokat 
fungujú na úplne novom princípe! Vďaka 
jedinečnému spojeniu poznatkov z oblas-
ti nanotechnológie a fotokatalýzy priro-
dzene a automaticky zabezpečujú žiarivo 
čistú fasádu a trvalú ochranu fasády proti 
machom a riasam. Predstavujú ideálne rie-
šenie pre každú fasádu. Navyše sú v pra-
vom slova zmysle ekologické a ohľaduplné 
voči životnému prostrediu. 

Baumit Infolinka: 

02/59 30 33 33, 59 30 33 66

www.baumit.sk

SLNKO V SLUŽBÁCH FASÁDY
SAMOČISTIACU OMIETKU 
BAUMIT NANOPORTOP 
NETREBA NIJAKO ZVLÁŠŤ 
PREDSTAVOVAŤ. UŽ SEDEM 
ROKOV ZOSOBŇUJE INO-
VATÍVNY PRÍSTUP SPOLOČ-
NOSTI BAUMIT V OBLASTI 
POVRCHOVÝCH ÚPRAV 
FASÁD A PRAKTICKÉ SKÚ-
SENOSTI POTVRDZUJÚ, ŽE 
OMIETKA  NAOZAJ 
FUNGUJE. 

ŽIARIVO ČISTÁ FASÁDA S TRVALOU 
OCHRANOU PROTI MACHOM A RIASAM.

stavba materiály
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Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66 
So samočistiacou fasádnou omietkou Nanopor photokat sa o čistotu vašej fasády nemusíte starať. Využite tento čas 
pre seba a doprajte si relax, ktorý si zaslúžite. Pri kúpe samočistiacej fasádnej omietky Nanopor photokat získate 
od nás ako poďakovanie cestovný poukaz v hodnote 100 3.* Cestovný poukaz môžete využiť na uplatnenie zvýhodnenia 
nákupu vo výške max. 100 2 na ľubovoľnú krátku dovolenku v hoteloch z katalógu Connex. Viac informácií nájdete 
na www.nanopor.sk a na www.baumit.sk.
Akcia platí do 31. 10. 2014.

*  Platí pri jednorazovom nákupe minimálne 10 vedier výrobku Baumit NanoporTop.

Váš dom. Vaše farby. Váš Life.

Postaráme sa o čistú 
fasádu aj o váš relax.

AKCIA

Baumit

210x280_INZERAT Nanopor Photokat_VOUCHER.indd   1 22.8.2014   15:51
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KVALITNÝM ZATEPLENÍM 
NEHNUTEĽNOSTI MOŽNO 
UŠETRIŤ 50 AŽ 70 PER-
CENT NÁKLADOV NA 
VYKUROVANIE VRÁTANE 
KLIMATIZÁCIE, KTOREJ 
PREVÁDZKA JE V POROV-
NANÍ S VYKUROVANÍM 
AŽ TRIKRÁT NÁROČNEJŠIA 
NA SPOTREBU ENERGIE. 
ZATEPLENÍM BUDOVY 
SA DOSIAHNE SPLNENIE 
POŽIADAVIEK TEPELNEJ 
OCHRANY, ALE AJ PREDĹ-
ŽENIE ŽIVOTNOSTI STAVBY.

KTORÉ TREBA VEDIEŤ O POUŽITÍ EPS 
NA VONKAJŠIE TEPELNOIZOLAČNÉ SYSTÉMY

7 VECÍ,
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Verejnosť si stále viac uvedomuje vý-
hody zateplenia, ale naďalej s ním 
však spája aj nepravdivé mýty. Vý-

robcovia EPS dosiek a združenie EPS SR 
vie o siedmich najrozšírenejších. 

 MÝTUS PRVÝ: DESAŤ CENTIME-
TROV IZOLÁCIE STAČÍ
Nestačí. V prípade klasického bieleho ex-
pandovaného polystyrénu platí jednodu-
chá úmera: „Čím viac, tým lepšie“. V súčas-
nosti sa najčastejšie volí izolácia s hrúbkou 
15 až 20 cm. Väčšie uplatnenie si nachádza 
aj sivý expandovaný polystyrén s lepšími izo-
lačnými vlastnosťami. Náklady na izolačný 
materiál tvoria len desatinu celkových nákla-
dov kompletnej fasády. Uvažovať o hrúbke 
izolácie menšej ako 10 cm je podľa odborní-
kov finančne nezodpovedné a nedosiahnu sa 
tým požadované očakávania. 

 MÝTUS DRUHÝ: POLYSTYRÉN  
V KONŠTRUKCIÁCH PO ČASE 
„MIZNE“
Stávalo sa to v počiatkoch využívania pred 
desiatkami rokov, ak bol EPS aplikovaný  
s lepidlami obsahujúcimi organické roz-
púšťadlá. Pri správnej aplikácii je expando-
vaný polystyrén vysoko odolný a dosahuje 
životnosť najmenej 50 rokov. 

 MÝTUS TRETÍ: PO ZATEPLENÍ SA 
KONŠTRUKCIA UZAVRIE A DOM 
„NEDÝCHA“
K výmene vzduchu v 95 % dochádza po-
mocou škár v konštrukciách, netesnosťou 
okien, dverí, tiež ventilátorom a digesto-
rom. Vnútorná konštrukcia, samozrejme, 
aj po zateplení naďalej reaguje na zmeny 
vlhkosti vnútorného vzduchu – dom „dý-
cha“. Znižuje sa kondenzácia vodnej pary 
vo vnútri nehnuteľnosti a nedochádza tak 
k tvorbe plesní.

 MÝTUS ŠTVRTÝ: ZATEPLENIE 
ZVÝŠI KONDENZÁCIU VODNÝCH 
PÁR, VZNIKAJÚ PLESNE 
Práve naopak! Vonkajšie zateplenie vý-
razne znižuje kondenzáciu vodnej pary 
vo vnútri konštrukcie. Teplota obvodo-
vých stien zvnútra je vyššia a vzďaľuje sa 
od teploty rosného bodu. Zateplenie tak 
bráni vzniku plesní. Ak sa plesne objavia, 
nie je to zapríčinené zateplením, ale zlým 
utesnením škár na okách a dverách či ne-
zateplením výrazných tepelných mostov  
v konštrukcii.

 MÝTUS PIATY: ZATEPLENIE 
ZVLÁDNEM SÁM 
Hoci je o Slovákoch známe, že sú pracovi-
tým národom a majú zlaté ruky, v prípade 
zatepľovacích systémov by nemali pre-
ceniť svoje sily a najmä časové možnosti. 
Kvalitného dodávateľa zatepľovacích prác 
si možno overiť napríklad aj podľa refe-
rencií. Nemali by sme sa preto spoliehať 
len na cenu, ale musíme dbať aj na kvali-
tu izolačného materiálu. Ak sa navyše do 
zateplenia pustí človek sám, nemožno za-
ručiť životnosť vykonaných prác. Prípadné 
opravy sa potom môžu veľmi predražiť. 

 MÝTUS ŠIESTY: ZATEPLILI SME 
PRED 15 ROKMI, TO STAČÍ 
Zateplenie staré 20 a viac rokov by síce 
vydržalo, ale problémy začína mať čoraz 
väčší počet domov zateplených začiatkom 
90. rokov. Vtedy sa zatepľovalo hrúbkou 5 
cm, čo je menej ako tretina dnes štandard-
ne používanej hrúbky. Z pohľadu odporú-
čaných hodnôt a možných energetických 
úspor je 5 cm izolácia úplne nedostatočná. 

Výhľady európskej legislatívy navyše pou-
kazujú na prísne požiadavky pre energetic-
ky nenáročné budovy po roku 2020. Izo-
lácia, ktorou bola nehnuteľnosť zateplená 
pred 20 rokmi, nemusí a za niekoľko rokov 
asi ani nebude stačiť.

 MÝTUS SIEDMY: NÁŠ DOM NIE 
JE PANELÁK, ZATEPLIŤ NEPOTRE-
BUJEME 
Rozhodujúcim faktorom pre voľbu zatep-
lenia nie je to, či ide o panelák, či rodinný 
dom, ale stav nehnuteľnosti (vek, spotre-
ba energie a pod.). Straty prechodom tepla 
pri obvodových stenách nezatepleného 
rodinného domu sú zhruba 30 %. Okna-
mi uniká okolo 20 % tepla a približne rov-
naké množstvo tepla unikne vetraním. 
Strechou bežne strácame asi 20 % tepla. 
Potenciál zatepľovania je však stále veľký. 
Na základe údajov Združenia pre zatepľo-
vanie budov v Slovenskej republike zostá-
va nezateplených približne 50 % všetkých 
bytových domov a okolo 67 % rodinných 
domov. Motivovať k zatepleniu má infor-
mácia, že vláda schválila ďalšiu zmenu roz-
počtu Environmentálneho fondu. Pribud-
ne do neho 15 miliónov eur určených na 
zvyšovanie energetickej účinnosti verej-
ných budov vrátane zatepľovania. Rozde-
ľované budú ešte v tomto roku formou do-
tácií. Materiál predložil na vládu minister 
životného prostredia. Tieto výdavky budú 
pokryté príjmami z predaja emisných kvót 
v dražbách.

Reko v spolupráci so združením EPS SR  

Foto: archív firiem a redakcie



  

92

ZATEPLENÍM 
STRECHY 
MÔŽETE UŠETRIŤ 
AŽ 300 EUR ROČNE

Za tri hodiny môžete mať zateple-
ný strop vášho domu a šetríte až  
30 % nákladov na energie. Priprav-

te sa na vykurovaciu sezónu a ochráňte 
sa aj pred teplými letnými dňami. Systém  
MAGMARELAX® môžete použiť do všet-
kých typov striech. Moderná technológia,  
ktorá je rokmi overená, vám pomôže rých-
lo a ľahko vyriešiť problém s únikom tepla. 
Efektívnosť zateplenia stropu ucítite okam-
žite, rozdiel teplôt vo vašich miestnostiach 
sa zmení priemerne o 5 stupňov. A to je  
výzva!

SEDÍTE 
SI POHODLNE 

V OBÝVAČKE A SLE-
DUJETE OBĽÚBENÝ FILM 

ALEBO HOKEJOVÝ ZÁPAS. 
V MOMENTE, KEĎ SKONČÍ, 
ZISTÍTE, ŽE UŽ STE ZAČALI 

ŠETRIŤ. ZNIE TO AKO 
FIKCIA? NEMUSÍ. 

stavba zatepľovanie



ČO SA SKRÝVA POD „PULTOM“
Staršie domy s plochou alebo pultovou 
strechou, bytové domy i novšie paneláky 
majú v zateplení strechy slabinu. Aj keď 
nejakú izoláciu majú, je nekvalitná, účin-
ná v dobe stavby. Izolovala nedostatočne  
už ako nová, po mnohých rokoch zľahla 
vplyvom vlastnej váhy a vlhkosť dokonala 
dielo skazy. Našťastie, sú ploché strechy 
prevažne dvojplášťového prevedenia. Do 
dutiny nad stropom miestností posledné-
ho podlažia je možné nafúkať minerálnu 
izoláciu MAGMARELAX®.

Zateplenie rovnej strechy je najvhodnejšie 
realizovať za pekného počasia. Ide totiž  
o strechy, ktoré často nemajú revízny 
otvor a musí sa najprv vytvoriť. V budúc-
nosti tento otvor určite oceníte, napríklad 
pri likvidácii hniezda bodavého hmyzu, 
ktorý terorizuje obyvateľov.

Zateplenie strechy zhodnotíte tiež za spar-
ných letných dní, kedy sa v horných miest-
nostiach domu nedá vydržať vďaka pre-
stupujúcej horúčave z rozpálenej strechy. 
Izolácia zabráni tomuto prestupu a horné 
miestnosti zostávajú i počas leta obývateľné.

ZATEPLENÍM 
STRECHY 
MÔŽETE UŠETRIŤ 
AŽ 300 EUR ROČNE

PRÍLIŠ DRAHÉ DUTINY
Pri starších objektoch so sedlovou stre-
chou tvorí konštrukciu väčšinou trámový 
strop. Trámy sú vzdialené približne jeden 
meter od seba a ich výška sa pohybu-
je medzi 20 až 25 cm. Trámy sú podbité 
spodným doskovým záklopom s trstinou 
a omietkou. Na trámoch je položený vrch-
ný doskový záklop prekrytý pochôdznou 
vrstvou. Medzi jednotlivými trámami sa 
nachádza prázdny priestor a teplo tadiaľto 
uniká preč.

Najlepšie sa izoluje do dutiny v podlahe 
povaly, zateplia sa i veľmi ťažko prístup-
né priestory. Stačí len niekoľko otvorov 
do podlahy povaly, ktoré sa po zafúkaní 
znovu uzatvoria. Všetko je tak dokonale 
utesnené.

Ak nie je dutina v podlahe povaly k dispo-
zícii alebo je príliš úzka, nafúka sa izolačná 
vata priamo na podlahu povaly, stačí vrs-
tva v hrúbke 30 centimetrov. Už takáto 
vrstva veľmi dobre tepelne izoluje. Pomer 
ceny a úspory nákladov na kúrenie tu vy-
chádza najlepšie. Povala sa však nedá inak 
využiť.

K fúkaniu do novej podlahy na povale pri-
stúpime, ak by sme chceli naďalej využívať 
povalový priestor k letnému bývaniu ale-
bo k relaxovaniu. Vytvorí sa ľahká, veľmi 
stabilná nová podlaha. Stropný systém 
MAGMARELAX® je konštrukcia z OSB 
dosiek na pero a drážku. Konštrukcia sa 
najprv pripraví a za jeden deň je zmonto-
vaná priamo na povale. V ten istý deň sa 
zafúka minerálna izolácia a uzatvorí. Dom 
nezaťažujeme pokladaním ťažkých izolač-
ných dosiek a betónovej podlahy. Okrem 
vynikajúcej tepelnej izolácie vytvoríme 
protizvukovú a protipožiarnu vrstvu.
 
VYRIEŠIM TO EŠTE DNES
Neváhajte a ešte dnes vyplňte nezáväzný 
objednávkový formulár a získajte zľavu  
20 % na jednotku medzi minerálnymi izo- 
láciami MAGMARELAX®. Už po niekoľ-
kých dňoch môžete očakávať obchodno-
technického poradcu a do 14 dní i samotné 
zrealizovanie zateplenia. Viac sa dozviete 
na www.magmarelax.sk/akcia alebo na 
infolinke 0800 101 002.

Reko z materiálov spoločnosti 

IZOLAČNÉ PROJEKTY SK

Foto: IZOLAČNÉ PROJEKTY SK 

01  Auto, z ktorého je minerálna izolácia   

 vháňaná do domu

02  Vypĺňanie dutého stropu

03  Pracovníci realizačnej firmy ukazujú   

 zákazníkovi konečnú výšku minerálnej  

 izolácie

01

02

03
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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



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



Kombinovanie prírodného materiálu 
s kovom môže vyzerať na prvý po-
hľad dosť zvláštne, má však svoje 

opodstatnenie. Kombinácia drevených 
okien s hliníkovým opláštením spája naj-
lepšie vlastnosti dvoch materiálov. Vďa-
ka tomu vzniká produkt vysokej kvality, 
funkčnosti a životnosti.

PREČO KOMBINOVAŤ DREVO 
S HLINÍKOM?
Každý z materiálov je využitý tam, kde sa 
najviac hodí. Drevohliníkové okná pred-
stavujú spojenie hliníku z exteriérovej 
strany a dreva z interiérovej strany okna. 
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Drevo – najobľúbenejší prírodný materiál, 
z ktorého je nosná rámová konštrukcia, 
zaisťuje tvarovú stálosť, má svoju priro-
dzenú štruktúru, pôsobí útulne a teplo. 
Hliníkové opláštenie z vonkajšej strany 
zvyšuje odolnosť okien aj v náročných 
klimatických podmienkach, zaisťuje bez-
údržbovosť, zvyšuje životnosť.

VÝHODY
Slabou stránkou drevených okien je odol-
nosť voči vonkajším poveternostným 
podmienkam. V prípade, že okno nemá 
potrebnú údržbu, znehodnocujú jeho po-
vrchovú úpravu. Použitím hliníkového 
opláštenia na vonkajšej strane okna sa 

PRI	OKNÁCH	SA	DO	KVALITY	URČITE	OPLATÍ	INVESTOVAŤ.	NAJ-
NOVŠÍM	TRENDOM	A	ŠPIČKOU	V	OBLASTI	OKIEN	SÚ	V	SÚČAS-
NOSTI	DREVOHLINÍKOVÉ	OKNÁ.	

DREVOHLINÍKOVÉ	OKNÁ 
KUPUJETE LEN RAZ

stavba okná
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tento nedostatok takmer odstráni. Preto 
je spojenie týchto materiálov ideálnym 
riešením. Konštrukčné riešenie – stabilné 
a zároveň pohyblivé spojenie hliníkového 
plášťa s drevom si ľahko poradí s kolísa-
ním teplôt a rozdielnou rozťažnosťou ma-
teriálov. Spojenie hliníka a dreva umožňu-
je plynulé odvetrávanie priestoru medzi 
obložením a drevom, nevznikajú v ňom 
podmienky pre tvorbu plesní. Opláštenie 
sa dá aplikovať prakticky na všetky tvarové 
typy okien aj na rôzne spôsoby otvárania 
okien. Nenarušuje celistvosť dreveného 
okna, ani jeho tepelno a zvukovoizolačné 
vlastnosti. Okná spĺňajú tiež požiadavky 
pre nízkoenergetické stavby. Vhodnou voľ-
bou farebného odtieňa drevo-hliníkových 
okien možno dotvoriť fasádu domu a do-
siahnuť estetický vzhľad stavby.

DREVO V INTERIÉRI
Drevo je určite príjemnejší materiál ako 
hliník. Pôsobí teplo, zútulňuje, upokojuje. 
Jeho najväčšou výhodou je prírodný pô-
vod. Preto zo strany interiéru ostáva pri-
znaná štruktúra dreva. Vynikne jeho pri-
rodzená krása. Je veľa možností vybrať si 
drevinu presne podľa vašich požiadaviek. 
Takú, ktorá sa hodí k vášmu interiéru – 
smrek, borovica, meranti, durian, dub... 
Pokiaľ sa rozhodnete pre drevohliníkové 
okná na vašom dome, vydržia vám na celý 
život. Takéto okná ponúkajú maximálnu 
kvalitu. Firma Unigroup ponúka množ-
stvo tvarových a rozmerových variantov 
okenných profilov, ako aj drevohliníkové 
dvere a zimné záhrady. Kvalitné zvárané 
profily zabezpečujú dokonalú ochranu dre-
va a minimálne nároky na údržbu. Hliní-

kové obloženie niekoľkonásobne predlžuje 
životnosť dreveného okna.

UNIGROUP	v.o.s.

Veľký	Meder

Tel.: 0905 963 954, 

0905 258 812

www.unigroup.sk  

unigroup@unigroup.sk
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stavba bránové systémy

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

ber zo 4 typov brán:

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

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

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

 rolovacia brána – navíja sa na hriadeľ  
 nad otvor garáže.

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

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

AKO	SI	VYBRAŤ 
GARÁŽOVÚ BRÁNU
GARÁŽOVÁ	BRÁNA	
JE	NEODDELITEĽNOU	
SÚČASŤOU	DOMU.	
VEĽMI	ČASTO	BÝVA	
DOMINANTNÝM	PRVKOM	
NA	DOME,	PRETO	JE	
DÔLEŽITÉ	PRI	VÝBERE	
BRÁNY	KLÁSŤ	DÔRAZ	NA	
JEJ	CELKOVÝ	DIZAJN.

CERTIFIKÁT KVALITY



litnú dodávku brány a tovaru v presnom 
prevedení podľa výberu, v dohodnutom 
čase a termíne a, samozrejme, kvalitný zá-
ručný a pozáručný servis. Skôr ako si brá-
nu objednáte u konkrétneho dodávateľa, 
je dôležité sa presvedčiť, či tento dodávateľ 
má sídlo spoločnosti, či má oprávnenie na 
montáž garážových brán, či má zaškole-
ných a odborne spôsobilých zamestnan-
cov a či spĺňa BOZP pre bezpečnosť pra-
covníkov, ktorí používajú správne náradie 
na montáž garážových brán, a prípadne či 
vlastní certifikát kvality ISO 9001:2008, 
čo svedčí o kvalitnom výrobnom procese.

KVALITNÝ TOVAR A ODBORNE 
PREVEDENÁ MONTÁŽ
Neodporúčame zakupovať bránu bez mon-
táže, pretože odborné nastavenie brány je 
dôležité pre jej dlhodobú životnosť. Ne-
odborne namontovaná a nastavená brána 
má za následok krátku životnosť kom-
ponentov, neustále sa prejavujúce chyby 
pri ovládaní a mnoho ďalších problémov, 
ktoré vám nestoja za ušetrené peniaze za 
montáž brány. Dôležitým krokom pri roz-
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-
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nu je podľa zákona 2 roky, čo je aj bežné 
v praxi. Pri dlhšej záruke ide spolu so zá-
rukou aj cena – čím je záruka dlhšia, tým je 
cena za bránu vyššia. Posledným krokom 
je výber rôznych potrebných doplnkov, 
ako sú napríklad:

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

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

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

Pakši Peter

PEMAT	Slovakia,	s.	r.	o.,	Topoľčany

tel./fax: 038/53 22 105

mobil : +421 0918 668 932

e-mail : pematbrany@pematbrany.sk

servis : servis@pematbrany.sk

www.pematbrany.sk

Foto:	Pemat	Slovakia

TICHÉ – BEZPEČNÉ – SPOĽAHLIVÉ

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,

  mikrodrážka – vytvára moderný  
 dizajn dnešnej doby v striebornej,  
 antracitovej a bielej farbe.

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-

„JE DÔLEŽITÉ MAŤ DODANÝ 
KVALITNÝ TOVAR A ODBORNE 

PREVEDENÚ MONTÁŽ.“



<<<
PLAST 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 3 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu
kat. č.: 490002

>>>
PLAST 100x60 cm

transparentný dutinkový polykarbonát hrubý 5 mm
konzoly z čierneho konštrukčného plastu

kat. č.: 490001

<<<
ALUMINIUM 120x100 cm
transparentný polykarbonát hrubý 2,2 mm
hliníkové konzoly
kat. č.: 490003

    

www.celox.sk            

STRIEŠKY
nad dvere     

NOVINKA

    jednoduchá montáž

   cenovo dostupné

   odolné proti UV žiareniu

   možnosť spájania (iba plast)

   vrátane montážnych skrutiek

65,00 €
78,00 €  s DPH

37,00 €
44,40 €  s DPH

99,00 €
118,80 €  s DPH

Celox spol. s r. o.
Družstevná 1, 
900 23 Viničné, 
Tel.: 033 647 6573 
Mobil: 0905 412 590
objednavky@celox.sk                      

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

pobočka Prešov
K Surdoku 25, 
080 01 Prešov, 
Tel.: 051 776 1053    
Mobil: 0907 277 425    
celoxpo@celox.sk

Informujte sa u nás o dostupnosti striešok 
v stavebninách vo vašom okolí.



KAMENNÉ OBKLADY, KAMENNÉ PLOTY, A LÍCOVÁ TEHLA
HAKLÍK

LÁMANÝ PÁSIK

EKOPLOT

KRIVÁŇ

KLINKER

kontakty:
Farská ul. 1708,  018 61 BELUŠA
fax: 042 462 41 59, mobil: 0905 407 811
www.pieskovec.sk

AKCIA
-20%

info@gabioncenter.sk, tel.: 0911 191 977



102

relax záhrada

oplotenia
Kreatívne OPLOTENIE	V	MNOHORAKEJ	

PODOBE	SA	POČAS	STÁRO-
ČÍ	STALO	AKCEPTOVANÝM	
FUNKČNÝM	PROSTRIEDKOM	
NA	ZABRÁNENIE	VOĽNÉHO	
PRECHODU	A	VSTUPU	NA	
SÚKROMNÝ	POZEMOK.	 
V	ZÁVISLOSTI	OD	KULTÚRNEJ	
VYSPELOSTI	SPOLOČNOSTI	SA	
MENÍ	NIELEN	JEHO	VÝŠKA,	
ALE	AJ	MATERIÁLOVÉ	PREVE-
DENIE.	MODERNÁ	DOBA	JEHO	
PODSTATU	NEZMENILA,	ZME-
NILO	SA	IBA	JEHO	ESTETICKÉ	
STVÁRNENIE.
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steny našich izieb.  Nielenže ohraničuje 
náš životný priestor, ale vytvára kulisu 
nášho každodenného života.

NOVÁ FUNKCIA
Moderný záhradný dizajn priniesol do 
záhrad množstvo nových, atraktívnych 
prvkov, ktoré si v priestore záhrad žiada-
jú vhodné umiestnenie a premyslené pre-
vedenie. Oplotenie ako statický prvok je 
jedným z nich.  Jeho estetické stvárnenie 
hrá mimoriadne dôležitú úlohu v celkovej 
koncepcii záhrady. Už to nie je len funkčný 
prvok, ktorý má jasne vymedzenú úlohu. 
Už nie je len nudným pozadím rastlín, ale 
esteticky poňatou vertikálnou plochou, 
dopĺňajúcou celkový dizajn záhrady. 

Brány a samotné ploty sa stali v po-
slednom období symbolom nedot- 
knuteľného súkromia a majetku. 

Mohutné kamenné a betónové oplotenia 
hovoria jasnou rečou a zvedavé pohľady 
a nevítaných návštevníkov posielajú kade 
ľahšie. Často sú na hranici dobrého vkusu 
a presúvajú nás  v čase do temného stre-
doveku. Pálčivým problémom sa oplotenie 
pozemku stalo hlavne v novovybudova-
ných záhradných mestečkách, kde sa ma-
jitelia svojich maličkých pozemkov snažia 
vybudovať aké-také súkromie. Nie vždy sa 
to po estetickej stránke podarí, a preto je 
každodennou realitou maskovanie vkus-
ných rodinných domčekov neohrabanými 
betónovými hradbami. Oplotenie pritom 
ponúka podobné možnosti ako samotné 

01

02

03 04

01	Vhodným	výberom	materiálov	na	oplo-

tenie	dokážeme	vytvoriť	vhodnú	estetickú	

kulisu	výsadbe	rastlín.

02	Módnym	hitom	sú	rôzne	zabudované	

prvky	v	oplotení.	Môžu	to	byť	drobné	 

vodné	prvky,	ohňové	prvky	či	rôzne	úložné	

priestory	na	drevo	a	pod.

03	Populárne	sú	taktiež	rôzne	doplnky	či	

optické	predely	z	vŕbového	prútia.	

04 Skulpturálne	poňaté	prvky	drobnej	

architektúry	dodajú	oploteniu	šmrnc	 

a	jedinečnosť.
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NENAHRADITEĽNÉ  ŽIVÉ  PLOTY
Živými plotmi v záhrade dokážeme veľmi 
prirodzeným a jednoduchým spôsobom 
oddeliť jednotlivé plochy, orámovať výhľa-
dy, viesť pohľady  či objemovo vytvarovať 
záhradu. 

Stále nedocenenými rastlinami na ich vý-
sadbu sú listnaté dreviny ako hraby, buky 
či bresty,  ktoré svojou jemnou textúrou a 
sýtozelenou farbou vytvárajú svieže živé 
hmoty. Sú nenahraditeľné pri výsadbách  
v kombinácii listnatých okrasných krov 
a trvalkových záhonov. Používaním ich 

07

08

KREATÍVNE OŽIVENIE
Oživenie prichádza s novou koncepciou, 
ktorá záhradu vníma ako exteriérovú izbu 
využívanú na oddych a rekreáciu. Drevené, 
plastové, betónové či kovové ploty sledujú 
jediný cieľ, a to oživiť priestor farebnosťou,  
detailom, tvarom či vbudovaným prvkom. 
Široká škála materiálov umožňuje maxi-
málne prispôsobenie sa existujúcim i novo 
navrhnutým kompozičným prvkom. Zau-
jímavé sú v plote zabudované vodné prv-
ky, úložné priestory, osvetlenie či samotné 
detaily, vyzdvihnuté kombináciou či tech-
nologickým spracovaním materiálov.

05	Rôznymi	konštrukčnými	riešeniami	do-

kážeme	záhrade	dodať	chýbajúcu	hĺbku,	

oplotenie	sa	tak	stáva	nástrojom	celkovej	

kompozície.

06	O	výhodách	a	nevýhodách	zelených	

stien	sa	toho	popísalo	už	veľa.	Estetická	

hodnota	živých	stien	je	však	nenahradi-

teľná.

07	Zaujímavý	detail	je	to,	čo	v	záhrade	

zaujme	na	prvý	pohľad.	V	tomto	prípade	

záhradné	hodiny	v	kombinácii	s	vodným	

prvkom.

08	Na	vytvorenie	detailov	nie	vždy	potre-

bujeme	drahé	materiály.	Peknú	textúru	

do	záhrady	vieme	vniesť	aj	s	prírodným	

drevom.

vždyzelených kolegov ako tují či cypru-
sovcov plochy našich záhrad zbytočne 
zuniformujeme a ich tmavou textúrou a 
smútočným charakterom iba uberieme na 
svetlosti priestoru. Atraktívne sú aj popí-
navé dreviny ako brečtany, pavinič či pla-
mienky, ktorými veľmi rýchlo a efektívne 
dokážeme pokryť nepekné vertikálne mu-
rované ploty.
 
VÝBER DRUHOV
Selekciu druhov musíme vždy podriadiť 
miestnej klíme, pôdnym a vlhkostným 
podmienkam. 

Konečný tvar, výšku a spon rastlín si ur-
čujeme pri každom druhu individuálne,  
v závislosti aj od funkcií, ktoré od nich oča-
kávame. Pri zakladaní výsadieb musíme 
dbať  predovšetkým o kvalitnú prípravu 
pôdy, aby živý plot mal v celej dĺžke rov-
naké podmienky pre rast, aby porast bol 
vyrovnaný a homogénny.  

Ing.	Zoltán	Nagy,	záhradný	architekt

Foto: Grand	Garden	a	archív	redakcie



AK	POTREBUJETE	VIZUÁLNE	ALEBO	VÝŠKOVO	ČLENIŤ	PRIESTOR,	
MÁTE	VIACERO	MOŽNOSTÍ.	JEDNOU	Z	NAJPRAKTICKEJŠÍCH	
A	NAJESTETICKEJŠÍCH	JE	POUŽITIE	ŠTÝLOVÝCH	BETÓNOVÝCH	
PRVKOV. 

ROZČLENIŤ PRIESTOR 
MÔŽETE	FUNKČNE	AJ	ELEGANTNE	

106

relax záhrada



Trendové novinky, ktoré vám uľahčia 
rozhodovanie, prináša slovenský 
výrobca ABW – Austria Beton Werk, 

s. r. o. Nechajte sa teda inšpirovať elegant-
nými možnosťami betónu.

Alpino uplatní svoje prednosti najmä pri 
oddeľovaní priestorov a pri vytváraní niž-
ších múrikov. Ak si však myslíte, že tým 
jeho prednosti končia, prekvapí vás mož-
nosťou vytvorenia vstavaných lavičiek na 
posedenie alebo štýlových exteriérových 
kvetináčov. Čím získava neprekonateľnú 
eleganciu? Horizontálny podlhovastý tvar 
prvkov podčiarknutý vodorovnými faze-
tami kopíruje líniu priestoru a opticky ho 
predlžuje. Priestor tak vyzerá veľkolepejšie 
a rozsiahlejšie. Vďaka prírodne nepravidel-

nému štiepanému povrchu sa hodí nielen 
k modernej, ale aj ku klasickej architektú-
re. 

Alpské palisády sú elegantnejšou for-
mou obrubníkov s vyšším výškovým pre-
sahom. Sú takisto výborné na výškové 
alebo vizuálne členenie priestoru, či ukon-
čenie vydláždenej plochy. Deliace plochy 
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so zvislými fazetami sú orientované ver-
tikálne. Osádzajú sa do betónového lôžka, 
čím získavajú potrebnú stabilitu. Vytvá-
rajú nielen praktické, ale aj krásne lemo-
vanie záhradnej architektúry, záhonov či 
schodiskových stupňov. Palisády majú tiež 
štiepaný povrch, vďaka čomu ladia s alp-
ským plotom a múrikmi Alpino. Vyrábajú 
sa v príjemných prírodných farbách. 

ABW	–	Austria	Beton	Werk,	s.	r.	o.	

Kráľová	pri	Senci

www.abw.sk





Obchodní partneri:
MONTANA Nové Zámky 0903 456 949 | OK + SK Zemianské Sady 0905 534 472 | HELADA Bytča 0903 805 062 | OSIVEX Košice 0903 631 462 | ZC CHARVÁT Piešťany 0903 735 455

WALDRON - NT Spišská N.V. 0905 332 780 | EKOFIT Kotešová 0908 939 6902 | TAKACS Nová Dedinka 0907 600 167 | TREBOR Bratislava 02/ 434 151 18 | Agromix-X s.r.o. Trenčín 0944 008832 
STACHO Kočovce 0905 443 569
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NEVÁHAJTE	TEKVICU	POUŽIŤ	AKO	NÁDOBU	PRE	VAŠE	JESENNÉ	ARANŽMÁNY.	 V KOMBINÁCII  
S	REZANÝMI	KVETMI	
ROZŽIARI	KAŽDÝ	INTERIÉR.

TEKVICA 
AKO JU NEPOZNÁTE

relax záhrada
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	Potrebujeme	tekvicu,	
rezané	kvety	v	jesenných	
farbách,	môžeme	použiť	
aj	sukulenty,	aranžérsku	
hmotu,	nôž	a	záhradné	
nožnice.

	Odrežeme	vrchnú	časť	
tekvice	a	vydlabeme	jej	
vnútro. 

	Následne	vložíme	do	
tekvice	mokrú	aranžérsku	
hmotu.	Jednotlivé	rezané	
kvety	vpichujeme	jemne	do	
hmoty,	pričom	najvyššie	sú	
v	strede	tekvice.	Smerom	 
k	okrajom	sa	dĺžka	reza-
ných	kvetov	skracuje	tak,	
aby	vytvorili	príjemný	zva-
žujúci	sa	okraj	aranžmánu.	

	Do	aranžmánu	môžete	
použiť	aj	sukulenty,	ktorým	
odstráňte	z	korienkov	
všetku	zeminu	a	drôtom	
prepichnite ich stonku 
v	najhrubšej	časti.	Drôt	
poslúži	ako	náhrada	pevnej	
stonky.  

 REZANÉ	KVETY,	KTORÉ	
SME	DO	ARANŽMÁNU	
POUŽILI:

cínia	(Zinnia),	ľubovník	
(Hypericum),	čajové	ruže,	
kotúč	(Eryngium),	echina-
cea	(Echinacea),	vresovec	
(Erica),	protea	(Protea),	
nepravý	šafrán	(Cartha-
mus),	černucha	(Nigella),	
sukulent  

 EŠTE	JE	MOŽNÉ	NATRHAŤ	
SI	V	ZÁHRADE:

bordové	alebo	zelené	listy	
dráču	(Berberis),	oranžo-
vé lampášiky machovky 
(Physalis),	rôzne	hortenzie	
(Hydrangea),	vresy	(Callu-
na)	a	pod.		

Reko v spolupráci 
s	Ateliérom	Papaver
Foto: Ateliér	Papaver
www.atelierpapaver.sk

 Náš tip:
Vrchnú	časť	tekvice	ne-
musíte	vyhodiť.	Ak	sa	vám	
podarila	pekne	odrezať,	
môžete	ju	jemne	zakom-
ponovať	do	samotného	
aranžmánu,	poprípade	ju	
len	oprieť	o	tekvičku.	Tiež	
sa	dá	využiť	ako	podmiska	
pod	sviečku,	ktorú	postaví-
te	k	hotovému	aranžmánu.



ný archív s množstvom vzácnych, plesňou 
obrastených fliaš sú ozajstným zážitkom.
Priamo vo vinárstve  vybudovali Ostrožo-
vičovci penzión  pre  40 osôb so štýlový-
mi izbami, ktoré sú vybavené modernými 
prvkami ako TV, SAT, WIFI, minibar a pod. 
V lete iste poteší vyhrievaný bazén a celo-
ročne jacuzzi, prístupná všetkým ubytova-
ným hosťom neobmedzene. 

Z VLASTNÝCH VINOHRADOV
Vína značky Ostrožovič každoročne oce-
ňujú zlatom na svetových vinárskych sú-
ťažiach, ktoré sa konajú pod záštitou OIV 
(Organizácia pre vinič a víno). Zo zlatých 
medailí spomeňme aspoň ocenenia sla-
mového muškátu žltého. Ten v roku 2014 
priniesol zlato z Moldávie, amerického 
Finger Lakes, ktorý je okrem iného aj naj-
väčšou benefičnou vinárskou výstavou na 
svete, ako aj veľmi cenené zlato z renomo-
vanej vinárskej súťaže VINALIES PARIS.

O zlatých veľkých vínach môžeme rozprá-
vať aj dlhšie. Tokajská výberová esencia 
patrí iste k nim. V tomto roku bola oce-
nená zlatom v gréckych Thessalonikách a 
španielskom Madride. Na prestížnej súťaži 
o vstupe do 100 NAJ Slovenska – Národ-
ného salónu vín v Pezinku – svoje zahra-
ničné zlato obhájila a stala sa šampiónom 
v kategórii tokajských vín. 

Pokiaľ teda máte záujem tieto skvosty 
ochutnať, Ostrožovičovci vás pozývajú do 
svojho kráľovstva vo Veľkej Tŕni celoročne. 
Víno je totiž ich život.  

A keď je to od vás na Tokaj ďaleko, tak 
vám vína radi zašlú kamkoľvek v rámci SR  
s dopravou grátis do dvoch pracovných dní. 
Vína môžete objednať cez odbyt@ostrozo-
vic.sk alebo na www.ostrozovic.sk/eshop. 

Reko	v	spolupráci	s	J&J	Ostrožovič

Foto: J&J	Ostrožovič

TOKAJ	JE	GEOGRAFICKY	UZA-
TVORENÁ	OBLASŤ	VINOHRAD-
NÍCTVA	A	VINÁRSTVA,	JEDI-
NEČNÁ	Z	HĽADISKA	SVOJICH	
PRÍRODNÝCH	PODMIENOK.	
TAM	SÍDLI	AJ	VINÁRSTVO	
JAROSLAVA	OSTROŽOVIČA	
S	24-ROČNOU	TRADÍCIOU.	
Z	MALEJ	RODINNEJ	FIRMY	
V	PRIEBEHU	DVOCH	DESAŤRO-
ČÍ	VYBUDOVALI	MANŽELIA	
OSTROŽOVIČOVCI	STABILNÉ	
VINÁRSTVO	S	CELÝM	ZÁZE-
MÍM	PRE	VÝROBU	VÍNA.	OB-
HOSPODARUJÚ	NA	TOKAJI		
55	HEKTÁROV	VLASTNÝCH	
RODIVÝCH	VINOHRADOV	
SYSTÉMOM	INTEGROVANEJ	
PRODUKCIE,	KTORÁ		JE	ŠETR-
NÁ	K	ĽUĎOM	AJ	K	PRÍRODE.	
 

Osemhektárový areál je plný zelene 
a dáva okrem vína príležitosti rôz-
nym aktivitám a relaxu. Tokajský 

dom vo Veľkej Tŕni s vínnou sálou pre 50 
osôb je čarovným miestom, kde môžete 
usporiadať firemné školenia, semináre, 
ale aj rodinné oslavy. Príjemnú atmosfé-
ru umocní výborná zemplínska kuchyňa 
v kombinácii so skvelými vínami z vlastnej 
produkcie.  

Kvalitné audiovizuálne zariadenie, ozvu-
čenie aj plátno patrí k výbave vínnej sály. 
Pokiaľ by ste potrebovali trocha pohybu, 
môžete sa presunúť len zopár metrov na 
firemné golfové odpalisko a potrénovať 
odpaly. 

DOMOV KVALITNÉHO VÍNA
Celoročne je možná ochutnávka vín v  kla-
sickej tokajskej pivnici, vytesanej v sopeč-
nej vyvreline – tufe v hĺbke 13 metrov pod 
zemou. Pol kilometra chodbičiek a cho-
dieb, tri degustačné miestnosti a firem-

V raji 
U	NÁS	NA	TOKAJI
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•	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

Čítajte nás 
aj v elektronickej podobe na:

www.domabyvanie.eu



NÁŠ ARCHITEKT Ing. arch. JARO HRIVNÁK, 

Má skúsenosti s navrhovaním rôznych typov stavieb a je vše-
stranne zameraný na široké spektrum architektúry – od nízko- 
rozpočtových a ekologických stavieb, rekonštrukcií pamiatok  
a historických objektov, cez návrhy individuálnych domov, byto-
vých a polyfunčných domov, až po urbanizmus a verejný priestor. 
Pracoval 3roky ako metodik pamiatkovej ochrany v Banskej Štiav-
nici. Od roku 2003 pracuje vo vlastnom architektonickom štúdiu 

aeroatelier, ktoré projektovalo o. i. polyfunkčný dom a kaviareň Caffe platan v Nitre 
(Chrenovská cesta). V roku 2010 bolo štúdio aeroatelier nominované na cenu za archi-
tektúru – CE.ZA.AR v kategórii úprava verejných priestorov za projekt námestia vo Veľ-
kých Levároch - Habánsky dvor. Najväčšou stavbou aeroatelieru bol bytový dom Urbanic 
v Bratislave: www.urbanic.sk. Podporuje aktivity spojené s citlivejším zaobchádzaním 
s našou planétou, presadzuje princípy ekologickej architektúry a zaoberá sa záchranou 
kultúrneho dedičstva.

aerodomy
P R I A M O  O D  A R C H I T E K T A

Riešime projekty individuálnych domov a vieme zabezpečiť realizáciu 
týchto domov od subdodávky hrubej stavby až po realizáciu na klúč. 
Pracujeme na vlastnom katalógu typových domov, kde uplatňujeme 
naše predstavy o kvalitnej architektúre. 

PONÚKAME:

 domy od skúseného architekta 
 individuálny prístup 
 dôraz na energetickú úspornosť a kvalitný technický detail 
 kontext s okolím 
 inšpirácia v tradičnej slovenskej architektúre a severskej úspornosti 
 uplatňovanie moderných trendov a technológii 
 ekologický koncept, implementovanie prírodných materiálov do 

 stavebných konštrukcií a dizajnu stavby 
 odborné poradenstvo a servis pri výstavbe 
 kontrola kvality stavebných prác

KONTAKT:  0904 680 777, aerodomy@aerodomy.sk
www.aerodomy.sk
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(Chrenovská cesta). V roku 2010 bolo štúdio aeroatelier nominované na cenu za archi-
tektúru – CE.ZA.AR v kategórii úprava verejných priestorov za projekt námestia vo Veľ-
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týchto domov od subdodávky hrubej stavby až po realizáciu na klúč. 
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 kontrola kvality stavebných prác

KONTAKT:  0904 680 777, aerodomy@aerodomy.sk
www.aerodomy.sk

slovlak.sk

Relaxujte v pohodlí vášho domova
v kryšťáľovo čistej a hebkej vode
vďaka soľnému dezinfekčnému systému ACE

www.virive-bazeny.sk

Redakcia DOM A BÝVANIE hľadá spolupracovníka na pozíciu MANAŽÉR INZERCIE

  Požiadavky:
 - minimálne 3 roky praxe v oblasti marketingu a médií
 - vynikajúce komunikačné a argumentačné schopnosti
 - vysoké pracovné nasadenie a orientácia na výsledok
 - primerané sebavedomie a odolnosť voči stresu
 - práca s PC na užívateľskej úrovni
 - ŽL, samostatnosť

  Ponúkame:
 - motivujúce provízne ohodnotenie v nadväznosti
   na obchodné výsledky
 -  priležitosť uplatniť a ďalej rozvíjať svoje skúsenosti v prostredí   
    rozvíjajúceho vydvateľstva

  Náplň práce:
 - vyhľadávanie a budovanie dlhodobých
  obchodných vzťahov
 - vedenie obchodných rokovaní
 - príprava a dojednávanie obchodných zmlúv
 - zodpovednosť za plnenie obchodného plánu

V prípade záujmu 
o bližšie informáce nás
kontaktujte cez e-mail: 
redakcia@domabyvanie.eu

www.domabyvanie.eu
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V	ČASOCH	„ARABSKEJ	JARI“,	KTORÁ	DO	VÄČŠINY	KRAJÍN,	KTORÉ	ZASTIHLA,	PRINIESLA	VIAC	
CHAOSU	A	FRUSTRÁCIE	AKO	POZITÍVNYCH	ZMIEN,	NEZOSTALO	V	REGIÓNE	PRÍLIŠ	VEĽA	
POKOJNÝCH	MIEST.	JEDNOU	Z	KRAJÍN,	KTORÉ	SI	TENTO	LUXUS	UŽÍVAJÚ,	JE	OMÁN.	SULTANÁT	
S	ROZUMNÝM	VLÁDCOM,	ZAUJÍMAVOU	PRÍRODOU	A	VYSOKÝM	ŽIVOTNÝM	ŠTANDARDOM.	

OMÁN: 
POKOJ	SULTÁNOVÝCH	PODDANÝCH

01
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Pristávať na maskatskom letisku Seeb 
je najkrajšie podvečer. Lúče slnka 
zvýrazňujú kontúry strmých skal-

natých hôr Džibál al-Hadžar, ležiacich na 
horizonte a aj prvé kroky na ománskej 
pôde sú príjemnejšie než v poludňajších 
páľavách. Hoci je to do centra metropoly 
Maskat vyše štyri desiatky kilometrov, na 
mikrobuse sa tam možno dostať v prepoč-
te za päťdesiat centov, spoločným taxíkom 
za približne jedno euro. Ománskou me-
nou je riál s výmenným kurzom takmer 
dve eurá za riál. Pri takto silnej mene majú 
svoju hodnotu i jeho zlomky – v Ománe sa 
možno stretnúť i s polriálovou bankovkou, 
„halierové“ sumy 100 a 200 baisa sú takis-
to papierovými peniazmi. Ak by niekto tvr-
dil, že drobné nemajú hodnotu, tu, v kra-
jine bohatej na ropu, no s rádovo nižšími 
zásobami ako v prípade Saudskej Arábie 
či Spojených arabských emirátov, nebude 
mať pravdu. Veď trebárs liter benzínu stojí 
v Ománe 0,12 riálu. Jazda požičaným au-
tomobilom tak môže byť najvýhodnejšou 
alternatívou pohybu po krajine. Podstatné 
je mať dobrú mapu a najmä vedieť, ktoré 
z ciest majú nespevnený povrch. Bežná 
jazda sa v prípade zlej navigácie môže ľah-
ko zmeniť na boj o motoristické prežitie. 

METROPOLA MEDZI SKALAMI
Ománske hlavné mesto Maskat sa tiahne 
pozdĺž pobrežia Perzského zálivu. Rovna-
ko ako krajina na juh od neho, má zaují-
mavý horský ráz. Napriek tomu, že leží pri 
belasých vodách zvlneného mora, sú jeho 
uličky i domy vtesnané medzi strmé skal-
naté pahorky dvíhajúce sa priamo z jeho 
vĺn. Biele farby domov kontrastujú s tma-
vými skalami a vytvárajú zvláštnu har-
móniu. Pevnosť v mestskej časti Mutrah 
i dvojica hradov Mirani a Džalali v starom 
Maskate dávajú tušiť, ako vyzeralo mesto 
pred príchodom doby lacnej ropy a prílevu 
nekonečných riek áut. Nové časti mesta,  
z ktorých je najznámejšia Rúwí, sú iné – 
trúbenie, kolóny a blikajúce stavby zo skla 
a betónu sú odleskom nového, pohodlnos-
ťou a luxusom zhýčkaného Ománu. 

DLHÁ CESTA K ÚSPECHU
Prelomovým sa pre Omán stal rok 1970, 
kedy sa vlády ujal súčasný sultán Qabús 
bin Said Al-Said. Ten z krajiny vyhnal do 
britského exilu svojho otca a v krajine 
nastolil nové pravidlá. Začal ostro bojo-
vať proti nevzdelanosti a negramotnosti, 

povzniesol úroveň lekárskej starostlivosti 
a v roku 1975 za priamej vojenskej pomoci 
Veľkej Británie, Iránu a Jordánska porazil 
ľavicové sily v provincii Dhofar. Jedným 
z dôležitých momentov bola amnestia, 
ktorú udelil tisícom politických oponen-
tov svojho otca. Tí sa mohli opäť bez obáv 
vrátiť do svojej krajiny a spolupodieľať sa 
na jej ráznej premene. 

Za jeho vlády sa postupne dostali do súla-
du i kmeňové, regionálne a etnické záujmy 
v rámci celonárodnej jednoty. Rozvoj kra-
jiny, ktorá bola dovtedy chudobnou a za-
ostalou, vidieť na každom kroku. Desať-
ročia vlády sultána Qabúsa, ktorý sa odetý 
v tradičnom oblečení s dýkou za pásom 
tak trochu zádumčivo pozerá zo stoviek 
fotografií a plagátov na výsledky svojho 
snaženia, hodnotia takmer všetci Omán-
čania jediným slovom – úspech. 

DO HÔR AL-HADŽAR
Každý, kto má radšej prírodu ako ruch 
veľkomesta, bez váhania opustí Maskat, 
akýkoľvek by bol krásny. Opúšťame po-
brežie výmenou za prekvapenia vnútroze-
mia. Strmé hrebene sa postupne priblížia 
takmer na dosah ruky, zo skál a palmových 
hájov sa vynára jedna z pevností, ktorých 
sú v krajine stovky, An-Nachal. Príjemným 
je i neďaleké mesto Rustaq, ležiace o čosi 
hlbšie vo vnútrozemí. Malé domy usade-
né v zelenom údolí, skryté pred páliacim 
slnkom v príjemnom tieni paliem, horúce 
pramene a pevnosť v centre mesta, sú jeho 
najzaujímavejšími miestami. Zovšadiaľ 
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03

01	Sladkovodné	údolie	Wádí	Tiwi	je	príjemným	

osviežením	v	tunajšej	horúcej	klíme

02	Muscat	je	metropolou,	ktorá	zaujme	aj	bez	

mrakodrapov	

03 Historická	studňa	v	pevnosti	Mintrib	
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naokolo sála celkom obyčajný, príjemne 
pomalý vidiecky život. 

Neďaleko Rustaqu sa od novej asfaltovej 
cesty oddeľuje kamenistá odbočka vedú-
ca do horského údolia Wádí Baníf Awf. 
Strmé skalné steny spadajú do ostro vre-

zaného údolia, ktoré je z oboch strán le-
mované malebnými oázami. Ľudia, domy 
i hory vyzerajú, akoby sa nemenili počas 
dlhých storočí. Jediné, čo sa zmenilo, je 
spôsob ich dopravy. Pred každým z malých 
domčekov okrovej farby stojí veľké terén-
ne auto – znak novej doby. 
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05 06

04	Biela	je	typická	farba	modernej	ománskej	

architektúry

05	Tyrkysové	vody	prepadliska	Bimah	sinkhole

06	Obyvateľ	mesta	Súr	v	tradičnom	odeve

07	Pobrežie	ománskeho	zálivu	v	blízkosti	

Bimah

08	Jednoduché	vybavenie	rybárov	z	východné-

ho	pobrežia

relax cestovanie
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Prach cesty len občas zvíri prechádzajúci 
džíp, inak je všade ticho, slnko sa skrýva 
nad korunami paliem, v tieni ktorých sa 
bezstarostne hrajú deti púšte. Muži v ty-
pických, ručne vyšívaných ománskych 
čiapkach odhovárajú šialeného Východo-
európana od cesty cez neďaleký horský 
priesmyk na obyčajnom aute, zvedavosť je 
však silnejšia. Pribúdajú prvé úseky so str-
mým stúpaním a klesaním, jedinou spo-
ločnosťou v suchých horách sú nebojácne 
hnedočierne kozy.           
                        
DŽABAL ACHDAR – ZELENÉ HORY
V závere doliny začína strmé stúpanie po-
pri dedinke Hat do priesmyku, prekonáva-
júceho hrebeň Džabal Achdar. Skalné ste-
ny sa rýchlo približujú a každé stretnutie 
s oproti idúcim autom by znamenalo cú-
vať niekoľko kilometrov. Rozbehnúť sa na 
strmej prašnej a kamenistej ceste s autom 
s pohonom dvoch kolies je totiž takmer 
nemožné. Šoféri idúci oproti sú však ohľa-
duplní a usmiaty deduško z okna okolo 
prechádzajúceho džípu len zakričí: „Už 
vyjdeš, len povedz ‚inšáalláh‘, ak Boh dá!“  
Po niekoľkých posledných zákrutách sa 
cesta mení na celkom novučičkú asfaltku, 
ktorá v elegantných širokých oblúkoch 
pozvoľne klesá južnými svahmi Džabal 
Achdar. Je čas vystúpiť a prejsť sa po oko-
litých skalnatých hrebeňoch so širokými 
výhľadmi do divých severných dolín. Doli-
na Baníf Awf i okolité štíty Džabal Achdar, 
Džabal al-Džarú, Ra´as al Haraq a Džabar 
ležia ako na dlani. Deň sa však kráti a je čas 
vydať sa za krásami južných svahov. 

JASKYŇA AL-HOTA
Na druhej strane hrebeňa, na juhový-
chodnom podhorí Slnečných hôr, Džabal 

aš-Šams sa nachádza vstup do jedinej tu-
risticky sprístupnenej jaskyne v Ománe – 
Al-Hota. Podzemný systém s dĺžkou pia-
tich kilometrov ponúka i podzemné jaze-
ro, ktorého stojaté vody ukrývajú jedineč-
ný ekosystém drobných slepých rybiek a 
ďalších vodných živočíchov. Zachovanie 
jeho rovnováhy je príčinou, prečo je i spe-
leológom zakázané ponárať sa do jeho vôd. 
Samotná jaskyňa, bohato vyzdobená sin-
trovými stalagmitmi a stalaktitmi ružov-
kastej, hnedej, žltej a sivej farby, má dve 
vyústenia na povrch. Pokým vchod nazý-
vaný Al-Fallah vedie širokým ústím tune-
la ležiaceho pod skalným útesom, druhý 
z vchodov Al-Hota je sprístupnený len 
organizovaným speleológom a vyžaduje 
laná a špeciálne vybavenie. Hlavná časť 
jaskynných priestorov je vybavená vhodne 

zakomponovanými schodišťami a premos-
teniami a jej kvapľová výzdoba je citlivo 
nasvietená. Počet návštevníkov je limito-
vaný na 750 denne.

VODA JE ŽIVOT
Vari ešte krajšími sú údolia Wádí Tiwi 
a Wádí Šáb, ležiace juhovýchodne od 
Maskatu v lone hôr, no zároveň neďale-
ko pobrežia. Ich dná zdobia sladkovodné 
toky, typické kanály „faladž“ zasa odvádza-
jú vodu pomocou gravitačného samospá-
du tam, kde je najviac potrebná. Vo Wádí 
Šáb sa v septembri 2012 uskutočnilo aj 
finále súťaže skokov do vody zo skalných 
útesov nazvané Red Bull Cliff Diving. Tep-
lota vody okolo dvadsaťpäť stupňov a pre 
tento šport ideálne podmienky údolia 
preslávili. Dnes v ich riečkach každodenne 
oddychujú desiatky turistov z Ománu i ce-
lého sveta. 

Keď večer diskutujem s bengálskymi ry-
bármi, pracujúcimi v Ománe, na jednej 
z prázdnych pláží, premýšľam, ako dlho 
ešte tento kút sveta zostane takmer ne-
dotknutým. Ľudí, i tých s objaviteľským 
duchom, je čoraz viac a miest, kam sa dá-
uniknúť pred všednosťou, nepribúda. Nie-
kedy by bolo možno lepšie o tichých rajoch 
mlčať a nechať si ich pre seba. V prípade 
Ománu je to však ťažké – deliť sa radosťou 
je niekedy príjemný pocit! 

Peter Hupka

Foto: autor
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Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne 
gratulujeme! 
Važení čitatelia,

ďakujeme všetkým, ktorí zaslali objednávku predplatného za dôveru a záujem o časopis DOM  
a BÝVANIE. Pevne veríme, že v časopise nájdete inšpiráciu a zaujímavé informácie, ktoré využijete 
pri zveľaďovaní vášho bývania. 

V tomto kole predplatiteľskej súťaže sme vylosovali troch výhercov, ktorí získavajú 
uvedené ceny:

1. cena: Wellness pobyt pre 2 osoby v hodnote 198 €, získava Marta Bezáková, Nitra
2. cena: Praktické výrobky značky Fiskars v hodnote 50 €, získava Ing. Michal Kučík, Trnava   
3. cena: Easy Wring Ultramat Set VILEDA v hodnote 35 €, získava Lenka Mihalkovičová, Lančár

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

Áno, záväzne si objednávam predplatné časopisu DOM a BÝVANIE.
Dvojročné predplatné (8 čísiel) za 10,40 eur                                               
Ročné predplatné (4 čísla) za 5,20 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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Oštepárka Bára Špotáková si pre svoj dom vybrala tehly Heluz. 
Stavte na kvalitu, rovnako ako dvojnásobná olympijská víťazka 
a doprajte svojej rodine zdravé a komfortné bývanie. 

Tehly HELUZ FAMILY 50 2in1 majú rovnaké tepelnoizolačné parametre ako 
polystyrénová izolácia hrúbky 36 cm. Obvodové murivo z týchto tehál Vám 
zabezpečí optimálnu mikroklímu pre bývanie a minimálne náklady na vyku-
rovanie.  

Vyskúšajte tiež nový komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO s unikátnou teh-
lovou tvarovkou a tenkostennou vložkou z izostatickej keramiky, ktorý už ne-
potrebuje tepelnú izoláciu a je vhodný pre všetky typy palív.

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

Kúpte si teraz materiál HELUZ na hrubú stavbu rodinného domu - získajte 
naviac šekovú knižku HeLuZ - a ušetrite na stavbe celého domu!

Stavajte s tými najlepšími!


