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V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA I ORIGINÁLNY VZHĽAD INTERIÉRU
MELANCHOLICKÝ DOTYK ŠTETCA I AV TECHNIKA V DOMÁCNOSTI 
ROZSVIEŤTE SI SVOJ DOMOV
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BRÁNA DO RÍŠE SNOV

PREMÝŠĽATE NAD ÚSPORNÝM DOMOM? 
ŠKANDINÁVSKY ŠTÝL SA SPÁJA S PRÍRODOU 
WELLNESS V POHODLÍ DOMOVA
KOLUMBIA – NEPOZNANÝ POKLAD

BRÁNA DO RÍŠE SNOV

ŠTÝL 

GRAND HOTEL BELLEVUE  

RELAX V SRDCI TATIER 
✳ bazén, saunový svet 
✳ posilovňa, squash, bowling 
✳ detsé animácie 
✳ programy pre celú rodinu 

Grand Hotel Bellevue, a. s., 
Tel: +421 52 4762 111, 
hotelbellevue@hotelbellevue.sk, 
www.hotelbellevue.sk

DOVOLENKA, KTORÁ CHUTÍ
✳ sezónne trendy 
✳ tradičná slovenská kuchyňa 
✳ gastronomické špeciality 
✳ sladké pochúťky 

ŠTÝLOVÉ STRETNUTIA
✳ konferencie
✳ súkromné oslavy
✳ netradičné teambuildingy
✳ prezentácie, výstavy
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- pobyt Relax Classic  so zľavou 20% na pobyty v termínoch nedeľa-piatok 
už od 2 nocí, s ubytovaním v izbách Superior hotela Aphrodite 

alebo v izbách Superior a De luxe hotela Aphrodite Palace.

- ubytovanie v izbách Superior  v hoteli Aphrodite so zľavou 15% na pobyty 
v dĺžke minimálne 2 noci v rozpätí nedeľa-piatok

Uvedené zľavy sa vzťahujú na pobyty v období od  8.1.2017 do 28.2.2017

SPA APHRODITE
rajecké teplice

spa@spa.sk       
Tel.: +421/41 5494 256

www.spa.sk

zimný relax
RelaxujTe v pRíjemnom pRosTRedí kúpeľov aphRodiTe, 

v mesiacoch januáR - febRuáR navyše so zľavami, kToRé poTešia:



www.sapho.sk

Sapho je synonymom pre kvalitné 
vybavenie kúpeľne, nech už máte radi 
akýkoľvek štýl .
Navštívte niektorý z našich showroomov 
alebo webové stránky a vaše predstavy 
dostanú úplne reálnu podobu.
Napíšte si o katalóg plný noviniek a tipov 
pre rok 2016!

Krása
       je v detaile

KÚPEĽNE
OD ČESKÉHO
VÝROBCU

Sapho_210x280_Dom_s_byvanie_zari.indd   1 29.8.2016   10:51:00
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Za tmy vstávame do práce a aj sa vraciame späť domov. Zimné dni sú 
krátke, chladné a zdá sa, že na nás dolieha ich pochmúrnosť. Nie je to 
len počasie, ktoré kazí náladu, ale aj  fádnosť všedných dní. Skúste to 
zmeniť. Môžete začať tým, že vymeníte svietidlá a viac presvetlíte váš 
obytný priestor, pretože v zime nám chýba dostatok denného svetla. 
Zlepšiť náladu a pohodu v interiéri môžu aj nové bytové doplnky, 
dekorácie či nábytok. 

Eliminujte zlú náladu či únavu. Odpočiňte si od všetkých povinností 
a doprajte si nerušený pokoj v pohodlí domova. Zimné obdobie je 
ideálne na oddych a cielený relax, pretože tak ako príroda, tak aj my sa 
potrebujeme po aktívnom roku zregenerovať a nadobudnúť potrebnú 
silu a energiu. 

Samozrejme, netreba zabúdať ani na energiu a úsporné riešenia  
v našich domácnostiach, pretože toto obdobie je energeticky 
náročnejšie a nízkoenergetické bývanie by nemala byť budúcnosť, ale 
súčasnosť. 

V aktuálnom vydaní vám prinášame práve tieto témy, ale aj iné, ktoré 
môžu byť inšpiráciou pre vytvorenie moderného a komfortného 
bývania. Preto dúfam, že náš magazín bude tým správnym impulzom 
pre pozitívne zmeny.

Prajem vám príjemné čítanie, pokojné 
vianočné sviatky a v novom roku všetko 
dobré, pevné zdravie, šťastie 
i optimizmus.
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unikátna klimatická
difúzne otvorená
konštrukcia ATRIUM

ORIGINÁL LEN OD FIRMY  ATRIUM SK

Lazovná 71, 974 01 Banská Bystrica 
tel: +421 91 834 52 08, info@atrium-sk.sk

www.atrium-sk.sk
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architektúra projekt
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ZAMÝšľALI STE SA NIEKEDy NAD TÝM, V AKOM INTERIéRI BÝVAJú SAMOTNí ARCHITEKTI? ŽE ICH 
DOM ALEBO ByT MUSí Byť šTÝLOVÝ S ORIGINáLNyMI „VyCHyTáVKAMI“? JE TO SKUTOČNE TAK. 
PREDSTAVUJEME VáM INTERIéR ByTU ARCHITEKTKy SO SESTERSKéHO šTúDIA SCHwESTERN.

V JEDNODUCHOSTI JE

Rekonštrukcia bytu na pražskom 
sídlisku Invalidovna je zaujímavá 
a špecifická tým, že ide o projekt 

priamo pre architektku Moniku Čermáko-
vú, ktorá na ňom spolupracovala so svo-
jou sestrou, taktiež architektkou, Ivetou 
Čermákovou. Ďalšou zaujímavosťou tohto 
projektu je to, že rekonštrukciu do veľkej 
miery ovplyvnilo a urýchlilo narodenie 
syna Františka, pre ktorého chceli archi-
tektky vytvoriť komfortný a útulný nový 
domov na mieru. 

LOgIcká DISPOZícIA
Hlavným cieľom pri rekonštrukcii bolo 
priestor otvoriť, presvetliť a zjednotiť 
použitím vhodných materiálov tak, 
aby priestor ponúkal želané priehľady 
z jednotlivých miestností. Z obývačky, 
konkrétne zo sedačky, je výhľad cez 
balkón na vrch Vítkov a cez okná v det-

skej izbe je pekný výhľad na rieku Vltavu. 
Dispozične je byt riešený veľmi logicky 
a oproti pôvodnému pôdorysu ho okrem 
umiestnenia dverí do detskej izby nebolo 
nutné príliš meniť. 

Rekonštrukcia bytu spočívala najmä 
v nových stierkach a v použití jednoliatej 
podlahy v celom byte vo svetlosivej farbe. 
Nábytok bol vyrobený na mieru – preva-
žovalo svetlé drevo. V obývačke a v ku-

04

01 0302

Autor: Monika Čermáková, 
               Iveta Čermáková
Ateliér: štúdio Schwestern
Svetadiel: Európa
krajina: Česká republika
Mesto: Praha
Dátum projektu: 2015
Dátum realizácie: 2016
Užitková plocha: 74 + 7 m2 (3kk + terasa)
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chyni bol nábytok vyrobený z masívneho 
dubového dreva a v spálni a na chodbe 
architektky zvolili borovicovú preglejku 
s výraznou kresbou. 

IZBy V MINIMALIStIckOM 
Duchu
Obývačku zdobí funkčný policový sys-
tém, ktorý sa tiahne pozdĺž celej steny. 
Dominantou spoločenskej miestnosti 
je sedačka zelenej farby, ktorá dodáva 
priestoru svieži nádych. Obývačka plynule 
prechádza do jedálenskej časti s okrúhlym 
stolom a s výrazným doplnkom v podobe 
svietidiel. Kuchyňa je taktiež zariadená 
v minimalistickom duchu. Príjemná kom-
binácia dreva a bielej farby je nadčasovou 
záležitosťou. Veľmi zaujímavým momen-
tom v kuchyni sú retro barové stoličky 
na predĺženom pracovnom pulte pod 
priestrannými oknami. 

Pri rekonštrukcii kúpeľne sestry – ar-
chitektky opäť stavili na jednoduchú 

7
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01 Jednoduchá, moderná, s čistými líniami – takouto kuchyňou na mieru sa môže pochváliť archi-

tektka Monika Čermáková.

02 Policový systém z masívneho dreva je ukážkou toho, ako sa dá oživiť a zároveň sfunkčniť  

„nudnú“ stenu v obývačke.

03 Minimalistická jedáleň, ktorej však nič nechýba.

04 Retro barové stoličky sú skvelým doplnkom k predĺženej pracovnej doske v kuchyni.

05 Pri prechode z chodby do obývačky zaujmú hlavne originálne vešiaky.

06 Pôdorys bytu po rekonštrukcii.



podlaha, ktorá umožnila bezprahovosť. 
Zároveň sme kládli dôraz na svetlosť, 
preto sme zmenili napríklad pozíciu dverí 
do detskej izby tak, aby chodba bola 
osvetlená ako z obývačky, tak z detskej 
izby. Zároveň vznikol priehľad – zo sedač-
ky v obývacej izbe je výhľad cez balkón na 
Vítkov aj cez okná detskej izby smerom 
k rieke. Nábytok je prevažne vstavaný, na 
mieru. Celý priestor je robený v minimali-
stickom duchu.

 Byt je veľmi jednotný s čistými 
líniami. Ako ste uvažovali pri výbere 
materiálov a farieb?
Z materiálov prevažuje drevo – v obý-
vačke a kuchyni masívny dub, v chodbe 
a spálni preglejka, konkrétne lúpaná 
borovicová s výraznou kresbou. úchytky 
sú úplne potlačené – 
 v kuchyni skosením hrany alebo pre-
sahom dosky, v chodbe len otvorom 
v doske. Doplňujúcou farbou je neutrálna 
šedá a biela – šedá doska v kuchyni, sivá 
podlaha, biela pracovná doska v kuchyni 
a kúpeľni. Jediným výrazným materiálo-
vým dekórom je kresba dreva. Akcentujú-
cimi prvkami sú farebné kruhové koberce 
a zelená sedačka.

 Ako prebiehala rekonštrukcia 
bytu? Bol jej priebeh zložitý alebo 
to išlo „ako po masle“?
Priebeh rekonštrukcie bol pomerne 
rýchly. Počas vybavovania hypotéky sme 
vytvorili projekt. V januári začala demon-
táž a vypratanie bytu a hneď na to rekon-
štrukcia. Cez určité ťažkosti so stavebnou 
firmou bola nakoniec rekonštrukcia 
dokončená v polovici apríla. Do konca 
apríla bolo všetko takmer kompletné. 
Teraz už chýba len detská izbička, ktorá je 
už nakreslená, zostáva ju teraz vyrobiť.

 Čím sa táto rekonštrukcia líšila 
od vašich ostatným? Čím bola iná 
alebo špecifická?
Asi tým, že je to byt priamo pre mňa (Mo-
nika) a moju rodinu. Preto sme k tomu 
pristupovali viac osobne a presne podľa 
nášho vkusu.

Noli
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architektúra projekt

O ARCHITEKTKáCH
 
Monika a Iveta Čermákové sa narodili 
v Humpolci. Po maturite odišli do Prahy, 
kde Monika študovala architektúru na FA 
ČVUT. Počas štúdia bola na študijnej stáži 
vo Florencii a následne aj na pracovnej 
stáži v Ríme. 

Iveta po strednej škole pokračovala 
štúdiom na pražskom AVU v ateliéri 
kresby, štúdium však ukončila v ateliéri 
monumentálnej tvorby. Teraz dokončuje 
štúdium na VšUP v ateliéri nábytku a 
interiéru. 

Sestry spoločne vyhrali niekoľko súťaží, 
najvýznamnejšia bola súťaž na expozícii 
Husovho domu v Kostnici, ktorú nako-
niec aj realizovali. Venujú sa prevažne 
interiérom, ale navrhujú aj nábytok ako 
napríklad kolekciu Roksor ako štýl alebo 
kolekciu pre kancelárie Move Me. úzko 
spolupracujú s nábytkárskou firmou 
svojho otca (Profil nábytok), pre ktorú vy-
tvárajú výstavné expozície, nové nábytko-
vé zostavy, ale aj individuálne interiérové   
projekty.

ROZHOVOR S MONIKOU A IVETOU 
ČERMáKOVÝMI

 Na čo ste pri tomto projekte kládli 
najväčší dôraz a čo bolo pre vás 
dôležité dosiahnuť?
Dôležitá bola otvorenosť a jednota pries-
toru. Snažili sme sa jednotlivé miestnosti 
vzájomne prepojiť nielen priestorovo, ale 
aj zvolením vhodných materiálov. V ce- 
lom byte bola použitá jednotná liata 
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bielu farbu, avšak priestor ozvláštnili 
kruhovými detailmi v podobe zrkadiel 
či osadeného skla vo dverách kúpeľne aj 
toalety. Kruhové detaily sestry Čermáko-
vé preniesli aj do úchytiek slúžiacich na 
zavesenie kabátov či napríklad okrúhleho 
koberca v obývačke, a týmto zaujímavým 
a jednoduchým spôsobom sa im podarilo 
priniesť do bytu nevtieravú eleganciu 
a štýl. 

RÝchLy PRIEBEh A SkVELÝ 
VÝSLEDOk
Rekonštrukcia bytu v Karlíne v Prahe 
mala pomerne rýchly priebeh – trvala ne-
celé štyri mesiace a bola skompletizovaná 
v apríli tohto roku. V súčasnosti ešte pre-
biehajú prípravy na dokončenie detskej 
izby pre Františka. Napriek krátkosti času 
sa architektkám Monike a Ivete Čermá-
kovým podaril skvelý výsledok v podobe 
úhľadného a nadčasového bytu, ktorý 
pôsobí mimoriadne útulne a komfortne. 

Noli

Foto: archív štúdia Schwestern

07

08

RekonštRukcia bytu spočívala najmä v nových 
stieRkach a v použití jednoliatej podlahy 

v celom byte vo svetlosivej faRbe. nábytok bol 
vyRobený na mieRu – pRevažovalo svetlé dRevo.

07 Chodbu zdobia praktické vstavané skrine 

z borovicovej preglejky.

08 V kúpeľni a na toalete architektky opäť 

stavili na jednoduchosť podčiarknutú bielou 

farbou s drevenými detailmi.
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Škandinávsky štýl používa jednodu-
ché prírodné materiály, má v sebe 
pokoru k prírode a každodennosti. 

Bývanie a príroda sú hlavnými témami 
škandinávskych majstrov od doby Alvara 
Alta. Ich pokorný odkaz k úcte k človeku 
i krajine sa úspešne interpretuje dodnes. 
Severská architektúra vychádza z miesta, 
kultúry, typografie, histórie i mytológie. 
Ak by sa dal škandinávsky dizajn zhrnúť 
jedným slovom, bola by to čistota. Čistota 
tvarov, čistota priestoru i úcta k nemu ako 
takému. Priestor má rovnaký význam ako 
predmety v ňom a je preto dôležité, aby 
každý kúsok mal v interiéri zmysel. 

VyROBENé PRíRODOu
Dnes sa aj u nás stále hlasnejšie dostáva 
k slovu ekológia, racionalizmus, regio-
nalizmus a sociálna zodpovednosť, čo 

sú oddávna základné východiská ľudskej 
činnosti. Striedme a uvážlivé používanie 
materiálov zameriava pozornosť dizajné-
rov najmä na drevo. Kombinácia súčas-
ných technológií s prírodnými materiálmi 
zaručuje vysokú kvalitu, praktickosť 
a ľahkú údržbu. Drevo sa objavuje vo 
svetlých odtieňoch, ktoré sú typické práve 
pre Európu. Textílie môžu mať plstené po-
vrchy, ktoré sú trendom najmä u sedacie-
ho nábytku. Prírodné textílie – ľan, bavlna 
s jednoduchými motívmi, často sa použí-
vajú pruhy. Moderný škandinávsky štýl sa 
predstavuje ľahkými, vzdušnými závesmi. 
Prirodzene vyznievajú tóny od bielej 
cez šedú, béžovú a žltú až k decentnej 
červenohnedej. Stále rovnako obľúbená je 
koža. Badateľná je aj snaha o zodpoved-
ný prístup k materiálom, zameraná na 
recykláciu namiesto spaľovania odpadu, 

KVALITNÝ DIZAJN Má V šKANDINáVSKyCH KRAJINáCH DLHú TRADíCIU. VďAKA ČISTÝM 
LíNIáM A NADČASOVOSTI SA STáLE ČASTEJšIE UPLATňUJE  SEVERSKÝ šTÝL AJ V NAšICH 
DOMáCNOSTIACH. UKRÝVA V SEBE ZVLášTNU ZMySELNOSť, KLADIE DôRAZ NA FUNKČNOSť, 
STROHÝ A TRIEZVy DIZAJN, KTORÝ VšAK PRODUKUJE TEPLO A úTULNé POHODLIE DOMOVA.

šTÝL TO JE úTULNÝ MINIMALIZMUS

bývanie dizajn
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ŠkANDINáVcI MILujú SVEtLO
Dlhé chladné zimy v severských krajinách 
vedú k tvorbe vzdušných svetlých priesto-
rov so snahou vytvoriť hrejivý interiér. 
Vankúše, svietniky, deky, koberce, dreve-
né materiály a nejaký dominantný luster 
určite nesmú chýbať. 

Či už ide o dizajnové svietidlá, alebo 
o obyčajné mihotavé svetlo sviečok, 
Škandinávci ním nešetria. Sviečky v ich 
domácnostiach vždy zažiaria v okamihu, 
keď zapadne slnko, najmä v zime. Dokon-
ca aj v kaviarňach uvidíte ľudí, ktorí sedia 
vonku od neskorej jesene  až do marca so 
sviečkami na svojich stoloch, zabalení do 
deky so šálkou niečoho teplého. Sviečky 
na balkóne, na terase, na okenných para-
petoch, v krbe, na stole okamžite vytvoria 
náladu. Prirodzené denné svetlo a svetlo 
sviečok sú sú dva obľúbené spôsoby, ako 
dostať svetlo do interiéru – navyše, oba 
vyžadujú málo úsilia aj peňazí.

ZDieľAjte pRíjemNú 
AtMOSFéRu 
V podstate možno povedať, že cieľom 
škandinávskeho štýlu je vytvoriť príjem-
nú atmosféru a tešiť sa dobrým veciam 
v živote s dobrými ľuďmi. Túto filozofiu 
najlepšie vystihuje dánsky výraz hygge. 
Teplá žiara sviečok je hygge. Priatelia a 
rodina sú hygge. Nie je nič viac hygge, ako 
sedieť pri okrúhlom stole a diskutovať  
o veľkých i malých veciach v živote. 

Reko 

Foto: archív Bonami.sk

a tak sú niektoré produkty vyrábané z už 
použitých materiálov.

kONIEc VOjNy FARIEB
Kvôli častému nedostatku denného svetla 
Škandinávci uprednostňujú skôr svetlejšie 
odtiene, pastelové farby alebo jednoduché 
čiernobiele kombinácie, avšak interiér ani 
s ich použitím nepôsobí nudne či mono-
tónne. Svetlé odtiene navyše vytvárajú 
pocit priestoru, ľahkosti a elegancie. Biela 
je skrátka všade, v ideálnom prípade aj na 
podlahe, okenných rámoch, dverách... 

Aj nábytok by mal byť ladený do svetlých 
odtieňov. Interiér je tak veľmi svetlý a 
vzdušný. Ozvláštnený býva kontrastnými 
prvkami a doplnkami, napríklad v modrej, 
zelenej alebo čiernej farbe, avšak počet 
doplnkov by mal byť dosť umiernený. 

bývanie dizajn



Leardo je interiérové štúdio poskytujúce svojim klientom kompletnú škálu služieb spojenú so zariadením interiéru. Od 
prvotných návrhov, cez realizačné práce až po dodávku sektorového, ale aj na mieru vyrábaného nábytku. Klient tak  
získava jediného spoľahlivého partnera na riešenie každej fázy tvorby svojho budúceho domova či pracovného priestoru. 
Spoločnosť Leardo prináša kreatívny taliansky a minimalistický dánsky dizajn vo  vysokej kvalite spracovania príznačnej  pre 
high-endové značky.

  DESIGN    qualIty    SErvIS

leardo, s. r. o., Pri starom mýte 1, Bratislava, www.leardo.sk, info@leardo.sk

dOKážeme napLniť vaše OčaKávania



bývanie dizajn

bola rozšírená o 8 farieb a sleduje trend 
matných a saténových povrchov. Šká-
la 2020 bola navrhnutá výhradne pre 
interiérové aplikácie a prepožičiava ako 
nábytku, tak i obkladu stien sofistikova-
ný nádych. Pre exteriéry sa odporúčajú 
škály tepelne tvrdených skiel Lacobel T a 
Matelac T.

tRI LíNIE
Sklá sú k dispozícii v troch farebných 
líniách: Classics, Trendies a Exclusives. 
Línia Classics obsahuje nadčasové farby, 
napríklad White Soft a Black Classic. 
Línia Trendies zase predstavuje prírodné 
tóny, ktoré sú aktuálne v móde, vrátane 
odtieňov typu Green Soft, Green Sage a 
Red Terracotta. A nakoniec línia Exclusi-
ves je tvorená striebornými, metalickými 
alebo jemne trblietavými farebnými od-
tieňmi. Najnovším prírastkom tejto línie 
sú Lacobel Copper Metal a Lacobel Brown 
Starlight, ktoré perfektne dopĺňa Matelac 
Brown Walnut. Lacobel a Matelac možno 
úspešne kombinovať s najrôznejšími ma-
teriálmi, ako je drevo, kameň alebo kov.

Čo By ste mALi VeDieť? 
 Vysoko kvalitný lak nanášaný na sklo 

priemyselnou technológiou je zárukou 
jednotného vzhľadu a dokonalej priľna-
vosti ku sklu. 

 Každá škála obsahuje 20 módnych od-
tieňov a prináša tak nekonečné možnosti 
pre lesklý či matný dizajn. 

 Spoločnosť AGC ako jediný výrobca 
ponúka aj unikátne striebristé a metalic-
ké farby. 

 Používané laky sú šetrné k životné-
mu prostrediu. Nepoškodzujú kvalitu 
vnútorného ovzdušia, pretože emitujú 
iba zanedbateľné množstvo prchavých 
organických látok (VOC) a formaldehydu. 

 Samotná montáž skiel je veľmi jedno-
duchá, rýchla a čistá. 

 Sklá možno navyše opatriť fóliou  
SAFE (+) pre zvýšenú bezpečnosť 
v prípade rozbitia. Tiež chráni lak pred 
poškodením a vlhkým prostredím. 

Ak sa chcete dozvedieť viac, navštívte 
stránku www.YourGlass.com.

Reko v spolupráci s AGC Glass Europe

Foto: AGC Glass Europe

Sklá Lacobel a Matelac možno použiť 
na steny, posuvné dvere či nábytok, 
ktorý si zachová svoj originálny 

vzhľad dlhý čas. Technológia používaná 
pri aplikácii laku na zadnú stranu skla ho 
robí oveľa odolnejším voči poškriabaniu a 
dáva mu jednotný a trvalý vzhľad. Navyše 
sú obe sklá, Lacobel i Matelac, šetrné k ži-
votnému prostrediu, pretože neobsahujú 
žiadne ťažké kovy či škodlivé chemikálie. 
V roku 2016 boli sklá spoločnosti AGC 
Glass Europe znovu certifikované a získali 
ocenenie Cradle to Cradle CertifiedTM 
Bronze, ktoré potvrdzuje snahu výrobcu 
poskytovať výrobky pre udržateľný rozvoj 
a ekológiu. 

VyVážeNá škáLA 
Lacobel je sklo z jednej strany pokryté 
lakom a Matelac má jednu stranu matnú 
a druhú lakovanú. Spoločne tak ponúkajú 
nekonečne rozmanité dizajnové mož-
nosti. Zmienená dvojaká škála s názvom 
Lacobel a Matelac 2020 obsahuje 20 
módnych odtieňov v každom z oboch 
prevedení. Farby boli starostlivo vybrané 
v spolupráci s poprednými odborníkmi  
v oblasti dizajnu a sú predurčené k tomu, 
aby udávali smer minimálne do roku 
2020. Obsahujú jemné a púdrové tóny i 
jedinečne žiarivé farby pre dosiahnutie 
luxusného vzhľadu. Umožňujú striedanie 
matných a lesklých efektov, niekedy tón 
v tóne (14 rovnakých odtieňov), inokedy 
vo vzájomnom kontraste. Škála matných 
skiel Matelac so zamatovým povrchom 

VZHľAD INTERIéRU

SKLO JE VySOKO ODOLNÝ 
MATERIáL, KTORÝ DOKáŽE 
INTERIéRU VDÝCHNUť ORI-
GINáLNy VZHľAD A NAVyšE 
SA ľAHKO ČISTí A UDRŽIA-
VA. VSAďTE NA MODERNé A 
KVALITNé RIEšENIA S VyLEP-
šENOU šKáLOU SKIEL AGC 
LACOBEL A MATELAC, KTORá 
TERAZ PONúKA 20 MóDNyCH 
ODTIEňOV V KAŽDEJ VERZII. 
TIETO SKLá Sú PREDURČENé 
NA TO, ABy UDáVALI SMER 
MINIMáLNE DO ROKU 2020. 

14
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vysoko kvalitný 
lak nanášaný 

na sklo pRiemyselnou 
technológiou je záRukou 
jednotného vzhľadu a 
dokonalej pRiľnavosti ku 
sklu.

exkluzívna služba faby na objednávku: „my colouR by lacobel & matelac“ 
umožňuje vyRobiť akékoľvek faRebné vyhotovenie pRi objednávke nad 200 m2.
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STAňTE SA UMELCAMI VO VA-
šOM DOMOVE. PREDSTAVTE SI 
PRIESTOR, V KTOROM ŽIJETE, 
AKO PRáZDNE PLáTNO, NA 
KTORé POSTUPNE DODáVATE 
OBľúBENé FARBy. VyTVORTE 
HARMóNIU A ROVNOVáHU 
POMOCOU DOPLNKOV A FA-
REBNÝCH KOMBINáCIí, KTORé 
MAJú SILU ZMENIť NáLADU ČI 
ZBAVIť STRESU PO úNAVNOM 
DNI. TAK AKO UMENIE VIE 
POTEšIť NAšE ZMySLy, TAK 
HARMONICKÝ INTERIéR VIE 
VyTVORIť ATMOSFéRU, KTO-
Rá MôŽE ZMENIť AJ SPôSOB 
KOMUNIKáCIE. VyTVORTE SI 
TEDA PRIESTOR, KDE BUDETE 
MAť POCIT POHODy A KDE 
NáJDETE ZDROJ ŽIVOTNEJ 
ENERGIE. INšPIRáCIU MôŽETE 
NáJSť KDEKOľVEK.
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01 stolička značky pedrali – Apple, predáva Inspire Design

02 interiérové doplnky Dánskej značky iB Laursen, predáva 
Bellarose.cz

03 Z kolekcie IB Laursen, predáva Bellarose.cz

04 Rozťahovacia sedačka značky Bonaldo – Alice, predáva 
Inspire Design

05 sedačka značky prostoria – Akord, predáva Inspire Design

06 policový systém značky Ak47 space – tubola, predáva 
Inspire Design

07 stolík tablo table od Normann Copenhagen, predáva 
DesignVille.sk

0405
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08 Závesné lampy Ambit od muuto, predáva DesignVille.sk

09 Vešiak Afteroom od menu, predáva DesignVille.sk

10 Závesná lampa e27 od muuto, predáva DesignVille.sk

11 posteľ značky Bonaldo – tonight, predáva Inspire Design

12 Zariadený interiér vianočnými dekoráciami marks & 

spencer home

13 Vianočná ozdoba, predáva Bellarose.cz

14 – 16 Vianočná ozdoba marks & spencer home
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Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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Slovenská súčasná maliarka Katarí-
na Vavrová začala tvoriť v 90-tych 
rokoch 20. storočia a po krátkom 

čase sa vyprofilovala medzi jednu 
z najvýznamnejších osobností na poli 
slovenského výtvarného umenia. Jej diela 
možno zaradiť do poeticko-imaginatívnej 
línie či fantastického realizmu. V maľbách 
tejto autorky sa reálne spája so snovým 
či fantazijným a výsledkom je dielo veľmi 
nežné a melancholické zároveň, ukrývajú-
ce v sebe tajomstvo, symbol či inotaj. 

žeNA V šAtáCh
Ústredným motívom maliarkiných diel 
je útla ženská postava s dlhými vlasmi, 

oblečená do jemných šiat. Ženská figúra 
sa nikdy neusmieva, pôsobí tajomne 
až nadprirodzene, akoby ani nebola zo 
skutočného sveta. Okolo jej postavy sa 
sústreďujú rôzne zvieracie a rastlinné 
motívy či pochmúrne mužské postavy, 
ktoré vnášajú do diel akýsi závan vnútor-
nej nervozity. Pozadie obrazov je neurčité, 
postavy sú umiestnené do prírody, ktorá 
je schematizovaná a zbavená akýchkoľ-
vek detailov či podrobností. O to viac sa 
divákova pozornosť sústreďuje na postavy 
a motívy, ktoré sú pre ten-ktorý obraz 
určujúce pre vyjadrenie myšlienky, zážitku 
či pocitu z diela. 

PRI POHľADE NA MAľBy KATARíNy VAVROVEJ DIVáKOVI NAPADNú PRíVLASTKy AKO JEMNé, 
VEľMI ŽENSKé, SUBTíLNE, HĺBAVé, S NáDyCHOM ROZPRáVKy – A DIELA SLOVENSKEJ MALIARKy 
AJ TAKé SKUTOČNE Sú. FIGURáLNE MAľBy AUTORKy DÝCHAJú IMAGINáCIOU, POETIZMOM A 
FANTASTICKÝM REALIZMOM S OSOBITOU DáVKOU MELANCHóLIE. 

01 02 03

v maľbách maliaR-
ky sa Reálne spája 

so snovým či fantazijným 
a výsledkom je dielo veľ-
mi nežné a melancholické 
záRoveň, ukRývajúce v sebe 
tajomstvo, symbol či ino-
taj. 

melancholický 

DOtyk ŠtEtcA
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PRIENIk DO DuŠE
Katarína Vavrová do svojich malieb vnáša 
pokoj a hĺbku, ktorú dosahuje jemnými 
tlmenými farbami, zväčša v odtieňoch 
bielej, šedej, chladnej modrej či zemi-
tej hnedej. Avšak takmer v každom jej 
diele možno nájsť detail v žiarivej sýtej 
farbe, ktorý vytrhne diváka z nostalgie či 
„snového opojenia“ a prinúti ho zbystrieť, 
zahľadieť sa a zotrvať vo vnímaní. 

Maľby Kataríny Vavrovej sa akoby skladali 
z viacerých vrstiev – po vizuálnej i výz-
namovej stránke. Divák tak pri vnímaní 
maliarkiných obrazov môže odkrývať 
jednotlivé vrstvy pohľadom aj vnemovo, 
čím sa zážitok umocňuje, prehlbuje a 
dáva priestor na preniknutie do duše 
recipienta. 

POctA OtcOVI
Maliarkin rukopis je natoľko jedinečný 
a čitateľný, že si ho nemožno zameniť 
so žiadnym iným umelcom, a za svoju 
výnimočnosť vo vizuálnom prejave získala 
Katarína Vavrová aj nemálo ocenení. 
„áno, získala som nespočetné množstvo cien, 

01 Urob dážď, kombinácia techník na japonskom papieri, 100 x 70 cm

02 Nesú si do dňa z noci sen, kombinácia techník na japonskom papieri, 100 x 70 cm

03 Dávno som (detail), kombinácia techník na japonskom papieri, 100 x 70 cm

04 Nesú si do dňa z noci sen, kombinácia techník na japonskom papieri, 100 x 70 cm

05 karkulka v hmle, kombinácia techník na japonskom papieri, 100 x 70 cm 

06 Remedios 100 rokov samoty, kombinácia techník na japonskom papieri, 100 x 70 cm

07 Snenie vo vete, kombinácia techník na japonskom papieri, 100 x 70 cm

05



O MALIARKE

Katarína Vavrová sa 

narodila v roku 1964. 

Absolvovala štúdium na 

Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave, odbor 

knižnej ilustrácie v ateliéri u profesora A. 

Brunovského. Venuje sa grafike, maľbe 

a kresbe. Svoje diela vystavovala v mno-

hých galériách na Slovensku, v Českej 

republike, Belgicku, Holandsku, Rakúsku, 

ale aj v Japonsku či Turecku.

grafike, kresbe a kedy maľujem. Výsledok 
väčšinou závisí od spomínanej schopnosti 
koncentrovať sa.

 A čo Vám tvorba dáva a čo Vás ako 
umelkyňu inšpiruje?
Inšpirujú ma pocity, literatúra, básne, 
príroda, história, hudba a mnohí umelci. 
Tvorba mi dáva pocit radosti, naplnenie 
môjho života. Je to aj určitá psychote-
rapia, sebavedomie. Tvorbou môj život 
dostáva zmysel.

 Ak by ste mali vlastnými slovami 
opísať svoju tvorbu, ako by ste ju 
charakterizovali?
Hlavné znaky mojej tvorby sú možno fan-
tazijný realizmus, veľká pokora k starým 
majstrom a ich odkazom. Som hrdá na to, 
že som vyšla zo školy Albína Brunovského 
a celý život stál pri mne v oblasti tvorby 
môj otec, ktorý ma najviac naučil  
a veril mi.

 Získali ste mnoho prestížnych 
ocenení. Čo myslíte, v čom spočí-
va tajomstvo Vášho umeleckého 
úspechu?
áno, získala som nespočetné množstvo 
cien, ktoré potešili, zabezpečili mi vynika- 
júce kontakty a dostala som sa vďaka nim 
do sveta. Momentálne sa takýchto súťaží 
už nezúčastňujem, na to som už lenivá 
sledovať to, vstupovať tam, ustriehnuť 

36

ktoré potešili, zabezpečili mi vynikajúce kon-
takty a dostala som sa vďaka nim do sveta,“ 
podotkla maliarka. Najväčšia vďaka však 
podľa jej slov patrí jej otcovi – karikaturis-
tovi a maliarovi Milanovi Vavrovi, ktorý 
u nej vzbudil záujem o maliarstvo a naučil 
ju, že pre vydarenú prácu je nevyhnutná 
koncentrácia, disciplína a vášeň. A to sú 
vlastnosti, ktorými sa Katarína Vavrová 
dostala na pomyselný vrchol poeticko- 
imaginatívnej línie slovenského výtvarné-
ho umenia.

Noli

Foto: archív Kataríny Vavrovej

ROZHOVOR S KATARíNOU VAVROVOU

 kto alebo čo Vás priviedlo k ume-
niu a k tvorbe ako takej?
K umeniu ma viedol od malička môj  
otec –  karikaturista a maliar Milan Vavro. 
On vzbudil u mňa záujem o túto prácu. 
Kým prišla tvorba, prešlo veľa veľa rokov, 
kým som prelúskala ako-tak kresbu, figú-
ru, kresbu hlavy, ruky, zátišia. Naučil ma, 
že na to, aby sa práca vydarila, je nevy-
hnutná koncentrácia, disciplína a vášeň.

 Ako máte rozvrhnutý pracovný 
čas, kedy tvoríte svoje diela?
Môj pracovný čas je neobmedzený, ale 
je to trochu nebezpečné, lebo to vedie 
k workoholizmu a strate pojmu o čase. 
Mám určitý systém, kedy pracujem na 

bývanie umenie
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termíny. Tajomstvo môjho umeleckého 
úspechu je v odsedenej práci. Veľmi 
dôležití sú aj blízki, ktorí chápu, čo robíte 
a prečo to robíte, veľká tolerancia a po-
chopenie, je to aj o zdravom sebavedomí 
a schopnosti veriť si a pochopiť fakt, že  
v prvom rade sa musíte spoľahnúť na 
seba. Zásadne nikdy nič neočakávať, ne-
nechať sa zraziť prípadnými neprajníkmi, 
nevšímať si závisť. 

 máte doma vystavené aj svoje 
obrazy?
Ako autor nemám ani svoje obrázky na 
stene, mám rada obrazy môjho otca, 
cítim z nich jeho blízkosť. Mal veľký vzťah  
k mojim starším kresbám. Trvalo dlhé 
roky, kým som si k nim opäť našla cestu a 
pouvažovala o vlastných chybách, o ces-
te, ako sa zlepšiť. Je to stály a nekončiaci 
boj.

Noli

  

SRDEČNE VáS POZÝVAME 

na už šiestu malú komornú 

predajnú výstavu I KATARíNA VAVROVá, 

slávica – Laurinská 19, Bratislava

Pocta karolovi Plickovi – cyklus grafík
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bývanie dizajn

nými partnermi uľahčia elektronické 
firemné pozvánky. Moderné princípy ko-
munikácie síce zlepšia pohodlie vystavo-
vateľom, no osobný kontakt priamo počas 
veľtrhu zostáva nenahraditeľný.

FóRuM DIZAjNu
Medzi sprievodné podujatia veľtrhu sa za-
radí dvadsiaty ročník Fóra dizajnu, ktoré  
je zamerané na prezentáciu autorského 
dizajnu. Ten bude rovnako ako po minulé 
roky zameraný na jedinečnú tému, ktorej 
koncepciu zachytia dizajnéri do expozícií, 
aké sa budú dať vidieť len na výstavisku 
v Nitre počas dní veľtrhu. Fórum dizajnu 
návštevník nenájde na žiadnom inom 
podujatí v rámci celého Slovenska. Mladí, 
ale aj dlhšie pôsobiaci dizajnéri predstavia 
svoje odvážne vízie zhmotnené do nábyt-
ku v rámci spoločnej expozície. 

opLAtí sA ViDieť
Veľtrh Nábytok a bývanie 2017 je poduja-
tie, ktoré sa rozhodne oplatí vidieť. Neko-
nečné kilometre cestovania do showroo-
mov jednotlivých výrobcov nahradí jedna 
cesta, kde budú všetci na jednom mieste. 
Pohodlie nákupu cez internet má určite 
svoje opodstatnenie, no z fotky nie je 
možné zistiť, nakoľko je gauč pohodlný, 
nakoľko je kuchynská zostava skutočne 
ergonomická a pod. Vyskúšať si výrobok 
a priamo konzultovať jeho výhody s pre-
dajcom je nenahraditeľné, a to obzvlášť, 
ak je predajcov niekoľko stoviek pod 
jednou strechou. Skoro týždeň trvajúci 
veľtrh Nábytok a bývanie sa uskutoční od 
7. do 13. 3. 2017, tak neváhajte a všetci 
ste srdečne pozvaní. Viac informácií získa-
te na www.agrokomplex.sk.    

Reko z materiálov výstaviska 

Agrokomplex

Foto: Agrokomplex

POZORNOSť KAŽDéHO, 
KTO CHCE MAť TRENDy 
DOMáCNOSť, SA OD 7. DO 
12. 3. 2017 UPRIAMI NA 
VÝSTAVISKO V NITRE, KDE 
SA BUDE KONAť VEľTRH 
NáByTOK A BÝVANIE 
2017. DVADSAťšESť 
ROKOV TRVAJúCI VPLyV 
NAJVäČšIEHO NáByTKáR-
SKEHO VEľTRHU NA 
SLOVENSKU SA NEZMENí 
ANI NA JAR NASLEDUJú-
CEHO ROKA. 

SA UŽ ZAČALI
Marcové dni prinesú pre návštev-

níkov výstaviska to najlepšie 
pre zariadenie domu či bytu na 

jedno miesto. Niekoľko pavilónov bude 
opäť vítať tisíce záujemcov a aktuálne 
najkrajšie kusy nábytku a doplnkov do 
každej domácnosti. 

VeľkoLepá poNUkA
Počas štyroch dní veľtrhu Nábytok a býva-
nie do výstaviska Agrokomplex v Nitre 
budú prúdiť tisíce návštevníkov. Minulý 
rok si nové vybavenie do domácností 
prišlo vybrať 75 289 nadšencov noviniek 
na trhu s nábytkom. Veľký počet vysta-
vovateľov zaručil každému, kto veľtrh 
navštívil, možnosť vidieť, čo výrobcovia 
chystajú počas celého nasledujúceho 
obdobia. Z počtu 450 vystavujúcich firiem 
sa určite dalo vybrať. Návšteva podujatia 
s výstavnou plochou 24 000 m2 zaberie 
skoro celý deň, a preto sa organizátori 
postarali aj o bohatý sprievodný program. 

Vysoká úRoVeň
Odborná i široká verejnosť sa už teraz 
môže tešiť na veľkolepú ponuku najúspeš-
nejších firiem z domova aj zo zahraničia. 
Staňte sa súčasťou viac ako dve dekády 
trvajúcej tradície úspešného podujatia, 
ktoré prináša odbornosť a vysokú úroveň. 
Konferencie a prednášky zamerané na 
aktuality, trendy či smer celého odvetvia 
sústredia v Nitre najväčších odborníkov. 
Dôkazom odborného záujmu bolo aj 230 
akreditovaných novinárov, ktorí podrobne 
dokumentovali celé podujatie. 

MODERNé PRINcíPy
Aktuálny ročník veľtrhu spolu s druhým 
ročníkom veľtrhu Moderné drevodomy 
poskytnú vystavovateľom aj zlepšenie 
servisu modernými postupmi. Elektronic-
ké prihlasovanie na veľtrh vystavovate-
ľom ušetrí čas, ktorý môžu investovať do 
prípravy dokonalej prezentácie produktov. 
Komunikáciu vystavovateľov s obchod-

pRípRAVy VeľtRhU





bývanie interiér

Nábytok vo vidieckom štýle má 
ozajstné čaro. Či už je poznačený 
časom, alebo je to nový výrobok,  

dodáva interiéru originalitu. Veď kto by 
si nespomenul na babičkinu kuchyňu, 
ktorá vždy bola miestom plným kúziel? 
Miestom, kde zručné babičkine ruky pri-
pravovali chutné jedlá v prostredí plnom 
lásky, vyzdobeným jemnými predmetmi a 
príjemnými farbami, miestom, v ktorom 
stolovanie vždy bolo radostnou príleži-
tosťou.  

A kto hovorí, že nemôžete mať takúto 
prírodnú vidiecku kuchyňu? Samozrejme, 
že v modernej novostavbe by vyzera-

la dosť umelo, ale ak vlastníte útulný 
domček alebo starý byt niekde v centre 
mesta, tak tento štýl, ktorý je romantický, 
upokojujúci a pohodový, môže byť pre vás 
ten pravý. 

PRIAMO NA MIERu
Dajte si vyrobiť kuchyňu s atmosférou vi-
dieka. Spoločnosť Unigroup vám ju vyrobí 
z masívneho dreva priamo na mieru. Pri 
výrobe používa rôzne dreviny ako dub, 
buk, orech, čerešňa, jaseň, ale aj  iné drevi-
ny. Kuchyne s vôňou dreva vám vyrobí od 
návrhu až po montáž. Samozrejmosťou je 
zameranie, grafický 3D návrh, doprava a 
montáž. Korpusy sú vyrábane z laminova
nej alebo dýhovanej drevotriesky (18 až 
19 mm) a na hrany je použitá ABS páska  
v hrúbke 2 mm. Dvierka sú z lamino-
vanej, dýhovanej drevotriesky, vákuovo 
lisovanej MDF, z dreva (orech, čerešňa, 
jelša, dub, buk a pod.). Pracovné dosky 
ponúka v rôznych rozmeroch. Veľký výber 
materiálov od svetoznámych dodávatelov 
Hettich, Blum, Egger a Blanco potvrdzujú 
vysokú kvalitu nábytku. Spoločnosť Unig-
roup dodáva aj nábytok s voskovaným 
povrchom, ktorý má výnimočný vzhľad a 
očarí každého. Viac informácií na  
www.unigroup.sk.

Reko z materiálov Unigroup

Foto: Unigroup

KUCHyňA By MALA Byť 
MIESTOM PLNÝM TEPLA, KDE 
RADI VARíME, STRETáVAME 
SA, MIESTOM, KDE ODDy-
CHUJEME PRI šáLKE KAVy A 
ZáKUSKU. PRáVE VIDIECKA 
KUCHyňA VyTVáRA TAKúTO 
PRIATEľSKú ATMOSFéRU, KDE 
PREVLáDA DOBRá NáLADA.

S ATMOSFéROU VIDIEKA

26
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Rajčan s.r.o.
Slovenský výrobca masívneho nábytku už od roku 1992 
Bukový a dubový masív z kvalitných lesov stredného Slovenska. 
 

www.rajcan.sk
Rajčan, s.r.o. 
Stará kremnička 276  
965 01 Žiar nad Hronom 
+421 907 284 241 
+421 907 030 497 
e-mail: rajcan@rajcan.sk

Firemné predajne: 
Bratislava 
Hodonínska 27  
(obch.dom STOre Land)  
+421 907 831 433 
 
Trnava 
radlinského 7 
+421 918 932 937 
 
Zvolen 
nám.Slobody 1935/4 
+421 915 510 536

jesenná súťaž!Zapojte sa do súťaže o nákupné poukážky 
v celkovej hodnote 590,- €Stačí nakúpiť u nás v predajni a výhra môže byť 

vaša!

Presné informácie a podmienky súťaže nájdete na všet-
kých našich predajniach, alebo na www.rajcan.sk
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INTERIéR ByTU ČI DOMU By MAL TVORIť UCELENÝ A HARMONICKÝ OB-
RAZ CELéHO DOMOVA. ZáKLADNOU, ROZSIAHLOU A OPTICKy VÝRAZ-
NOU ČRTOU INTERIéRU JE PRáVE PODLAHA. PRáVE VďAKA SPRáVNEJ 
KOMBINáCII PODLAHy S VNúTORNÝM PRIESTOROM JE MOŽNé DODAť 
INTERIéRU NEOPAKOVATEľNÝ A NENAPODOBITEľNÝ VZHľAD.

VÝRAZNÝ PRVOK INTERIéRU

bývanie podlahy



V   súčasnosti medzi obľúbené 
podlahové krytiny patria drevené 
podlahy. Popularitu si získali naj-

mä pre prírodný vzhľad materiálu, ktorý 
dodáva interiéru jedinečnú atmosféru. 
Ďalšou výhodou je, že drevené podlahy sa 
hodia ako do rustikálnych priestorov, tak 
aj do moderných minimalistických inte-
riérov. Sú stabilné a majú dobré izolačné 
vlastnosti. 

Požiadavky a nároky zákazníkov a trhu sa 
však celkovo menia a prispôsobujú. Roz-
hodujúcimi faktormi pri výbere podlahy 
býva najmä pomer ceny, kvality, odolnosti 
a prispôsobivosti či jednoduchosť údržby. 
Spomínané faktory tak ovplyvňujú výber 
a kúpu podlahovej krytiny.

AtRAktíVNE RIEŠENIA 
V súčasnosti sa do popredia dostali viny-
lové podlahy, ktoré vzhľadom, kvalitou 
a cenou konkurujú klasickým dreveným 
podlahám. Vinylové podlahy sú syntetické 
podlahy, ktoré sú vyrábané a prispôso-
bené do akéhokoľvek typu interiéru. Ich 
výhodami sú najmä prirodzený vzhľad, 
absorpcia hluku, vodotesnosť, ľahká 
údržba, odolnosť, trvácnosť a, samozrej-
me, cena. Vinylové podlahy sa vyrábajú  
v rôznych prevedeniach. Môže byť štruk-
túrované ako drevo, kameň či dlažba. 
Flexibilita vinylových podláh sa prejavuje 
aj na poli tvarov, farieb a vzorov. Moderné 
vinylové podlahy prešli dlhým vývojom, a 
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Guard a Stretch Guard (inovatívne tech-
nologické patenty belgických vinylových 
podláh Quick-Step) tak zabráni vzniku 
nečistôt, škvŕn alebo poškriabaní.  
V priestoroch kúpeľne alebo toalety tiež 
oceníte 100 %-nú vodotesnosť a izolač-
né vlastnosti. Aj v priestoroch obývač-
ky, spální či detských izieb je vinylová 
podlaha vhodnou voľbou – je príjemná na 
dotyk, má originálnu štruktúru a udržiava 
si stálu teplotu. 

Riešenie interiéru z estetického pohľa-
du je možno náročné, ale nie nemožné. 
Výhodami drevených a vinylových podláh 
je ich využitie. Hodia sa do rôznych 
druhov interiérov, moderných, retro, 
minimalistických, škandinávskych i 
rustikálnych. Výber farieb a vzorov je 
v súčasnosti nesmierne široký. Zvoľte 
vždy také farebné kombinácie, ktoré na 
vás pôsobia príjemne a nerušivo. Neza-
budnite si vopred premyslieť, aké farby 
ste použili pri maľovaní, akej farby bude 
nábytok či doplnky. Podlaha je rozmerovo 
najrozsiahlejším prvkom interiéru, preto 
by farebne a štýlovo mala ladiť s ďalšími 
interiérovými prvkami.

PODLAhA A PODLAhOVé 
VykuROVANIE
Spomedzi vinylových, laminátových či 
drevených podláh má vinylová najnižší 
tepelný odpor, a to iba 0,01 m2.K/W. Hod-
nota u laminátových podláh sa pohybuje 
okolo 0,05 – 0,07 m2.K/W a u drevených 

podláh až okolo 0,127 m2.K/W. Z tohto 
vyplýva, že vinylová podlaha najlepšie 
vedie teplo a je ideálna na konštrukcie  
s podlahovým vykurovaním.

NA NEROZOZNANIE
Vinylové podlahy dnes už vedia napo-
dobniť staré drevo s jeho nedokonalos-
ťami, drobnými prasklinami, hrčami či 
„zárezmi“ od píly. To všetko s hrúbkou 
iba dvoch až štyroch milimetrov, takže 
stavebná výška miestnosti sa zvýši len 
nepatrne, čo je dôležité najmä pri rekon-
štrukciách. Šedohnedé odtiene podláh 
patria v súčasnej dobe k najmódnejším. 
Výber dekorov a vzorov je pri vinylových 
podlahách skutočne neobmedzený.
Na výber sú lamely rôznych veľkostí  
(napríklad 1 393 × 185 mm pri hrúbke  
2 alebo 2,5 mm alebo 1 386 × 178 mm pri 
hrúbke 4 mm). Možno ich pokladať ako 
plávajúce alebo lepené. Pre rodinu s deť- 
mi je vhodnejší druhý variant, lepené 
podlahy totiž bývajú tichšie.

Kladenie vinylových podláh je veľmi jed-
noduché, ale je potrebné dodržať teplotu 
(počas pokládky), tá by mala byť okolo 
18 až 25 °C. Pokiaľ je to možné, inštalujte 
podlahu rovnobežne so smerom, ktorým 
svetlo vstupuje do miestnosti, alebo po jej 
dlhšej strane. 

Pre pokládku všetkých vinylových podláh 
je dôležitý dokonale rovný podklad, čistý, 
bez prítomnosti mastnôt či chemických 
látok. Mal by byť tiež pevný, stabilný a 
suchý.

Vinylové podlahy sú rozmerovo stále,  
v porovnaní s krytinami z masívneho dre-
va nezosychajú, dilatačnú škáru niekoľko 
milimetrov pri stenách je však nutné do-
držať. Vďaka dobrej pružnosti a tvrdosti 
vinylu sa nemusíte báť, keď vám spadne  
v kuchyni na podlahu hrniec či vidlička.

Vďaka spodnej vrstve prírodného korku 
zabezpečujú nízku úroveň hluku. Dielce 
sú vhodné aj pre podlahové vykurovanie, 
spájajú sa bez lepenia, jednoduchým po-
skladaním a „zakliknutím“ do seba.

Reko

Foto: Quick-Step a archív redakcie

preto dnes dosahujú kvalitu na tej najvyš-
šej úrovni. Poskytujú komfort v podo- 
be absorpcie hluku, sú vodotesné a teda 
použiteľné aj v kúpeľni. Škrabance a 
mechanické poškodenia sú vinylovým 
podlahám cudzie. Ich odolnosť a trvác-
nosť je vďaka systematickému vývoju 
syntetických podláh na vysokej úrovni. 
Čerešničkou na torte je ich prijateľná cena 
oproti klasickým dreveným podlahám.

EStEtIcké A PRAktIcké 
požiADAVky
Pri výbere správnej a vhodnej podlahy do 
interiéru je nutné zvážiť viacero hľadísk. 
V prvom rade sa zamerajte na praktické 
požiadavky. V kuchyni je vinylová podlaha 
neoceniteľná. Je mäkká a teplá, príjemná 
pre dotyk chodidiel. Jej nepriepustná 
vrchná vrstva vďaka technológiám Stain 

DAjtE SI POZOR NA…
1. Vinylové podlahy nesmú premrznúť, 
mráz vo vinyle narušuje jeho molekulár-
nu skladbu a vinyl nenávratne skrehne a 
stratí svoju odolnosť. 
2. Pred samotnou pokládkou by podla- 
hová krytina mala byť uskladnená 
v horizontálnej polohe, a to najmenej 
24 hodín pri teplote okolo 18 °C.
3. Vinylovým podlahám síce teplo nepre-
káža, ale v prípade takzvaného suchého 
lepenia, čo je tretí spôsob pokládky, 
kedy sú dielce opatrené na rube fixnou 
vrstvou, môže byť aj zradné.

bývanie podlahy
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Platí len do 30. 3. 2017!  Nevzťahuje sa 
na už zľavnený tovar a akciové ceny. Nie je možné 
uplatniť spätne po nákupe ani kumulovať s inými 
zľavami. Nevzťahuje sa na tovar na objednávku.

pri nákupe

-15
Platí len do 30. 3. 2017! Nevzťahuje sa 
na už zľavnený tovar a akciové ceny. Nie je možné 
uplatniť spätne po nákupe ani kumulovať s inými 
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VINYL ...
JEDNODUCHO 
DOKONALÁ PODLAHA
Výhody vinylových lamiel:
� zvuková izolácia
� odolnosť voči vlhkosti a opotrebeniu
� rozmerová stálosť
� jednoduchá údržba a opraviteľnosť
� dokonalá imitácia dreva alebo kameňa
� ideálne pre alergikov

Inšpirujte sa vo Vašej najbližšej predajni BRENO 
s najširším sortimentom podlahových krytín 

6x v SR / Bratislava, Martin, Nitra, Trenčín, Trnava, Žilina

BRENO.sk
sledujte náš facebook

facebook.com/koberce.breno.sk

inzerat-Breno-DomaByvanieSK-1216_210x280.indd   1 3.11.2016   22:01:50
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bývanie podlahy

povrchovej úprave je príjemná na dotyk 
a eliminuje možnosť úrazu pri páde na 
podlahu.

kREAtIVItA A DIZAjN
Kreativite sa medze nekladú a je ponecha-
ná len na vašej fantázii a predstavivosti. 
Pietra di Venezia totiž spája vlastnosti 
robustnej priemyselnej podlahy s tvorivý-
mi možnosťami moderných dizajnových 
podláh. Umožňuje množstvo foriem apli-
kácií a spracovania či výber rôznych fa-
rebných prevedení. Pomocou oxidačných 
pigmentov sa dajú vytvárať rôzne farebné 
prelivy, vzory či štruktúry, ale pokojne 
môžete do podlahy aplikovať aj prírodné 
materiály ako drevo, sklo, kameň, kov a 
pod.. Vizuálny charakter podlahy vyberaj-
te podľa svojho vkusu, prípadne konzul-
tujte s architektom.

Vďaka kombinácii tradičného materiálu 
a moderných aplikačných metód vyniká 

VIETE, ČO JE BENáTSKy KA-
MEň? TO JE PRíRODNá LIATA 
PODLAHA Z TALIANSKA POD 
NáZVOM „PIETRA DI VENE-
ZIA“. TáTO EXKLUZíVNA LIATA 
PODLAHA JE ČISTO PRíROD-
NÝ MINERáLNy PRODUKT 
BEZ AKÝCHKOľVEK CHEMIC-
KÝCH PRíSAD. JE VyROBENá 
Z MAGNEZITOVEJ RUDy A 
NEOBSAHUJE ŽIADNE ORGA-
NICKé PRVKy, ŽIADNU SADRU, 
VáPNO ANI CEMENT. PRI JEJ 
VÝROBE SA SPOTREBUJE LEN 
CCA 20 – 40 % ENERGIE AKO 
PRI POROVNATEľNEJ PODLA-
HE NA BáZE PORTLANDSKéHO 
CEMENTU. 

prírodná 
      LIAtA PODLAhA

Moderné technologické spracovanie 
klasického prírodného materiálu 

tak umožňuje aplikovať podlahu Pietra 
di Venezia nielen do obytných domov 
a bytov, ale aj do verejných objektov s 
vysokými nárokmi na odolnosť. Magne-
zitový kameň, ktorý sa vo výrobe zomelie 
na jemný prášok, sa priamo pri aplikácii 
spája do jedného vysokopevnostného 
celku a vytvára tak kompaktnú podlahu – 
liaty kameň.  

POcIt jEDNOty
Táto podlaha je ideálna pre váš domov. 
Bezšpárová technológia totiž umožňuje 
spojenie jednotlivých miestností, čím sa 
vytvorí úžasný pocit jednoty domova. 
Od obývačky, cez kuchyňu až po spálňu 
a kúpeľňu. Žiadne prahy, žiadne špáry, 
žiadne dilatácie. 

Je antibakteriálna a antistatická. Výbor-
ne tlmí hluk a vďaka svojej pružnosti a 
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táto podlaha mnohými excelentnými 
vlastnosťami. Krásny saténový lesk spolu 
s prírodným charakterom predurčuje túto 
podlahu do všetkých interiérov, kde je 
snaha o dosiahnutie harmónie a exklu-
zívneho dizajnu. Každá liata podlaha je 
robená individuálne, a preto je výsledok 
takpovediac interiérový originál. 

VhODNÝ PODkLAD
Predpokladom kvalitného výsledku je 
príprava vhodného podkladu, často už od 
základovej dosky. Či už sa použije cemen-
tový, alebo anhydridový poter pod liatu 
podlahu, podstatné je jeho kvalitné vyho-
tovenie a presnosť detailov. Ak je nerovný 
či popraskaný a potrebuje nivelovať, tak 
to radšej konzultujte s odborníkom na 
liate podlahy. Nivelačná hmota zamas-
kuje všetky problémy podkladu, ktoré sa 
časom môžu nevhodne prejaviť. Nivelácia 

liata podlaha v inteRiéRi je modeRný tRend, ktoRý 
ponúka alteRnatívne, ale hlavne pRaktické a 
dizajnovo neobmedzené Riešenia.

môže byť komplikovaná z dôvodu inej 
rozťažnosti ako podklad či zlej priľnavosti. 
Ak sa teda chcete vyhnúť zbytočným fi-
nančným nákladom, tak venujte podkladu 
veľkú pozornosť.

Podlahu Pietra di Venezia na slovenskom 
a českom trhu realizuje spoločnosť  
4 IMAGE, ktorá má s aplikáciou viac ako 
10-ročné skúsenosti. Viac informácií 
získate na www.liatepodlahy.sk 
a pietradivenezia.cz.

Reko z materiálov 4 IMAGE

Foto: 4 IMAGE

Aké Sú PREDNOStI LIAtEj 
poDLAhy?

  Extrémne vysoká pevnosť v tlaku 
 viac ako 70 N/mm2 (60 % po 24   
 hodinách, 90 % po 3 dňoch).

  Hotová podlaha je antistatická.
  Podlaha je ohňuvzdorná (stabilná 

 až do 800 °C).
  Je veľmi odolná voči minerálnym 

 olejom, ako aj voči alkalickým a   
 aromatickým rozpúšťadlám.

  Je antibakteriálna, vhodná do 
 zdravotníckych zariadení a potravi- 
 nárskej výroby.

  Je ekologická – pri jej výrobe sa 
 spotrebuje len cca 20 – 40 % energie 
 ako pri porovnateľnej podlahe na  
 báze portlandského cementu.

  Podlaha je prírodný, čisto minerálny
 produkt – magnezit, ktorý neobsa- 
 huje žiadne organické prvky, žiadnu  
 sadru, vápno, cement.

  Je jemne alkalická (pH 9,5 – 10) 
 v porovnaní s cementom (pH vyššie
 ako 11,5).

  Jej vysoká pružnosť povrchu zaruču- 
 je výborné protihlukové vlastnosti.

  Podlaha je opraviteľná a ľahko 
 udržiavateľná.



123podlahy.sk
ŠIROKÝ VÝBER S VIAC AKO 500 DRUHOV PODLÁH

 kvalitné podlahy
 široký výber

 bezkonkurenčné ceny

 ...drevené, vinylové, laminátové, bambusové, korkové podlahy...

MONTÁŽ PODLÁH
DOPRAVA NA CELOM SLOVENKU AŽ K VÁM ZDARMA
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 kvalitné podlahy
 široký výber

 bezkonkurenčné ceny

 ...drevené, vinylové, laminátové, bambusové, korkové podlahy...

01

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
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bývanie podlahy

Ak ste alergik, venujte zvláštnu 
pozornosť podlahám. Na údržbu 
sú na rozdiel od kobercov oveľa 

jednoduchšie. Neskrývajú v sebe roztoče, 
a tak sú pre alergikov správnou voľbou. 
Zadovážte si pomocníkov v podobe mo-
pov alebo tie robotické, ktoré poupratujú, 
kým budete v práci. 

jeDiNeČNý pomoCNík 
NA PODLAhy
Vyskúšajte napríklad nový strapcový ro-
tačný mop Easy Wring and Clean TURBO. 
Inovácie, ktorými prešiel, prinášajú ešte 
lepšieho pomocníka do každej domácnos-
ti. Jedinečná hlavica mopu kombinuje dva 
druhy strapcov, a tak umožňuje vyčistiť 
aj tú najodolnejšiu špinu jediným ťahom. 
Biele strapce zo 100 %-ného mikrovlákna 
zaručujú jednoduché upratovanie a skvelú 
absorpčnú schopnosť. Červené strapce, 
vyrobené zo špeciálneho abrazívneho 
materiálu, dokonale vyčistia i tú najodol-
nejšiu špinu a zároveň s nimi nehrozí 
poškriabanie podlahy. Trojuholníkový 
tvar hlavice zaistí dostupnosť do rohov 
miestnosti a teleskopickú tyč ocení každá 
domáca žienka. Zdokonalenia sa dočka-
la aj konštrukcia vedra, ktoré je ľahšie, 

IDEáLNI SPOLOČNíCI VHODNí 
AJ PRE ALERGIKOV? TAKÝ JE 
NOVÝ ROBOTICKÝ MOP VILE-
DA VIROBI SLIM A NEZAOSTá-
VA ZA NíM ANI NOVÝ TURBO 
MOP. RELAXUJTE A NECHAJTE 
TECHNIKU PRACOVAť ZA VáS. 
NAPROGRAMUJTE POMOC-
NíKA NA PODLAHy JEDINÝM 
TLAČIDLOM A VyLOŽTE SI 
NOHy ALEBO JEDNODUCHO A 
S TURBO RÝCHOSťOU VyRIAď-
TE PODLAHy. 

vybavené pozdĺžnou rukoväťou pre lepšiu 
stabilitu a jednoduchšiu manipuláciu a  
s čelným otvorom na vylievanie vody.  
Na praktický pedál stačí jednoducho na-
šliapnuť a mop sa vyžmýka do poslednej 
kvapky za vás. 

VyLožte si Nohy
Teraz si môžete jediným tlačidlom spustiť 
jednoduchý robotický mop Vileda Virobi 
Slim, ktorý za vás bez problémov vyčistí 
podlahy aj pozdĺž stien. Zároveň sa vďaka 
svojej špeciálnej ultra tenkej konštrukcii 
dostane aj pod nábytok, kam sa s bežným 
mopom alebo prachovkou nedostanete. 
Robotický mop zhromažďuje prach a 
chlpy na jednorazovú elektrostatickú 
utierku na princípe suchého zipsu. Pokiaľ 
narazí na prekážku, odrazí sa a pokračuje 
ďalej. Jeho mäkké hrany umožnia čistenie 
v rohoch. Funguje na dobíjacie batérie bez 
potreby káblov a nastaviť ho môžete na 
2 programy, a to 30- alebo 120-minutový 
program. Vyčistí až 30 m² za 30 minút 
v závislosti od typu podlahy a miestnosti. 
Robotický mop je určený na všetky typy 
tvrdých podláh. Viac na www.vileda.sk. 

Reko z materiálov Vileda

Foto: Vileda

ALERgIcI, POZOR! 
SPRAVTE PRIEVAN V DOMáCNOSTI!



KUCHYNE PLNÉ NÁPADOV A INOVÁCIÍ

KÚPEĽŇOVÉ A KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO
Prevádzka Košice
Južná trieda 117

040 01

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO
Prevádzka Michalovce
Močarianska
070 01

www.ingema.sk



kVALitA oD ZNAČky FiskARs – NožNiCe pRe 
ŠkOLákOV I DO DOMácNOStI

Spoločnosť Fiskars začala v roku 1967 ako prvá s výrobou svojich, dnes už 
legendárnych nožníc s oranžovými plastovými rukoväťami,  ktorých 
sa do dnešného dňa predalo už viac ako jedna miliarda kusov po celom 
svete. V sortimente spoločnosti Fiskars nájdete nožnice pre malých i veľkých, 
ľavákov i pravákov. 

Pre každodenné používanie v škole, kancelárii i domácnosti sú naj-
vhodnejšie takzvané univerzálne nožnice, ktorých má Fiskars 

vo svojej produktovej ponuke hneď niekoľko, aby 
si i zákazníci náročnejší na dizajn mohli vybrať 
nožnice podľa svojho gusta. Tieto nožnice 
si hravo poradia so strihaním látok, papiera 
rôznej hrúbky, povrazov i igelitu. Sú teda 
vhodné napríklad pre starších 
žiakov výtvarných škôl i rôznych 
remeselných učilíšť. Rovnako 
tak sa, samozrejme, nestratia 
ani v domácnosti.

V ponuke produktov Fiskars 
nájdete i ostrič nožníc, 
ktorý zabezpečí vašim nožni- 
ciam dlhodobo požadova-
nú funkčnosť a kvalitu. 

www.fiskars.sk

bývanie technikapaleta aktuality
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VäČšiA VýťAžNosť, 
VIAc VItAMíNOV 

V čase začínajúcich viróz, keď je naše telo 
oslabené sychravým počasím a poklesom 
teplôt, padne čerstvo vylisovaná šťava zo 
zdravím nabitých kúskov ovocia a zeleniny 
viac než vhod. Nízkootáčkový šnekový 
odšťavovač orava os-149 je schopný 
precízne odšťaviť vitamínové bomby a zís-
kať z nich maximum nutričných hodnôt, 
vitamínov a chuti. Predstavuje revolučný 
spôsob domáceho odšťavovania: ovocie 
aj zeleninu lisuje ako mlynček na mäso, 
a tak z nej získava oveľa väčšie množstvo 
šťavy, ktorá je v porovnaní s klasickými 
odšťavovačmi menej znehodnotená. Má 
príkon len 150 w, čo je podstatne menej 
ako pri vysokootáčkových odšťavovačoch, 
takže vám pri „žmýkaní“ šťavy z darov 
jesene „nevyžmýka“ aj váš rodinný roz-
počet. Disponuje praktickým dvojfázo-
vým sitkom s rozdielne veľkými otvormi 
a reverzným chodom motora, vďaka 
čomu odšťavíte bez potreby rozo-
berania a čistenia aj väčšie množstvo 
ovocia a zeleniny. šťava sa zbiera v 900 ml 
zásobníku, dužina sa ukladá do osobit-
ného, rovnako veľkého zásobníka. Orava 
OS-149 môže byť váš za 99 € v e-shope.

www.orava.eu

kOMBINácIA BIELEj A MODREj VáS I VODu DOStANE 
DO VARu!

Milujete modranskú keramiku, modrotlač a biele povrchy s modrými ornament-
mi vás dostávajú do varu? Potom je pre vás ako stvorená inšpiratívna keramic-
ká varná kanvica orava Vk-3810, ktorá vám vodu na čaj i kávičku prevarí 
a zaručene na seba strhne pozornosť každého, kto si teplý nápoj vychutnáva 
spolu s vami. Keramický povrch kanvice je glazúrovaný a na bielej ploche necháva 
„rozkvitnúť“ modré kvetinové ornamenty. Výrobca sa vyhral 
s detailmi, ako je odnímateľné veko s uškom, pripomína- 
júce babičkine čajníky zo vzácneho čajového servisu, či 
ergonomická rukoväť pre komfortné uchopenia 
prstami, aby sa vám náhodou vzácny kúsok 
nevyšmykol z ruky. Má objem 1 liter, pod-
stavec otočný o 360 stupňov, príkon 1 000 w 
a schopnosť opantať vaše srdce natoľko, že si už 
prevarenú vodu na horúce nápoje nebudete mať 
chuť nalievať zo žiadnej inej rýchlovarnej kanvice. 
Predáva Orava za 25,90 €.

www.orava.eu 



39

V jEDNODuchOStI jE kRáSA!

šik batériou nad drezom je páková kuchynská batéria 
kludi Zenta – jej tvorcovia sa nechali inšpirovať ideou mini-
malizmu „menej je viac“. Výsledkom je ladná krása priamych 
línií, ktorá umožňuje strhnúť pozornosť na to, čo je pri očiste 
najdôležitejšie – na prúd vytekajúcej vody. Vyrobená z tých naj-
kvalitnejších materiálov v povestnej Made in Germany kvalite 
sa vo svojej dizajnovej jednoduchosti týči nad drezom s mož-
nosťou otočenia o 360 stupňov a s dostatočne dlhým výtokom, 
ktorý vám pri každodennom varení poskytne dostatok miesta 
na umývanie hrncov, oplachovanie zeleniny i očistu všetkého, 
čo je pre zdravé a hygienické varenie alfou a omegou. 

štíhla páka batérie výborne sadne do ruky, ľahko sa s ňou 
manipuluje – a ak zatúžite po ešte väčšej slobode, pre zväčše-
nie dosahu je k dispozícii aj verzia s vyťahovacou sprškou na 
opláchnutie zeleniny či plnenie hrncov aj nad extra veľkými 
drezmi, dvojdrezmi či na kuchynských ostrovčekoch.

www.kludi.sk

jeDNoDUChá VeDA, kompLexNá ChUť 

sifónový kávovar kitchenAid Artisan automatizuje manuálny 
proces prípravy sifónovej kávy, známy tiež ako „vákuové“ varenie 
kávy, pri ktorom používa tlak pary k pretlačeniu horúcej vody zo 
spodnej karafy do hornej sparovacej komory.  Hneď ako je proces spa-
rovania dokončený, káva sa automaticky preleje späť dole do karafy, 
kde je pripravená na podávanie. 

Sifónové varenie kávy plne a rovnomerne nasýti mletú kávu horúcou 
vodou a z vašej obľúbenej mletej kávy vytiahne sviežu intenzívnu 
chuť. Aróma kávy zostáva vo vnútri kávovaru a neuniká do vzduchu, 
vďaka čomu má káva čistú, krehkú a vibrujúci chuť.  

 www.kitchenaid.cz.

ExPERt NA ESPRESO

Milujete kávu a neviete si predstaviť deň bez kávy v pohodlí domova? 
Alebo sa chcete pred návštevou „blysnúť“ tip-top espresom? Zado-
vážte si do svojej domácnosti majstra baristu – pákový espreso kávo-
var Orava ES-150. Káve skutočne rozumie a je stvorený tak, aby pri 
príprave espresa zohľadnil všetky nevyhnutné faktory pre dokonalý 
výsledok: má tlak 15 barov, ľahko vyberateľnú 1,9-litrovú nádobu na 
vodu a páku na vloženie zomletej odrody vašej obľúbenej kávy ako 
profesionálne kávovary. Na esprese tak dokáže vyčarovať tip-top 
zlatistú krému, ktorá mu dodáva bohatú chuť a podmanivú arómu. 

Vďaka napeňovacej dýze si hravo poradí aj s prípravou chutného 
kapučína – do predhriatych šálok, samozrejme. V pohodí domova vám pripraví 
kávu a kávové nápoje ako v pravej talianskej kaviarni. Môže byť váš za 119 €.

www.orava.eu
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bývanie technika

S
rdcom každej domácnosti je ob-
vykle obývačka. Je to miesto, kde sa 
stretáva celá rodina – miesto, kde 
spolu trávime najviac času, a preto 

sa ju snažíme urobiť čo najpríjemnejšou 
a najlepšie vybavenou miestnosťou aj po 
technickej stránke. V modernej domácnosti 
sa preto obývačka stáva zároveň aj digitál-
nym centrom celého domu a jej stredobo-
dom je moderný plochý televízor.

Takmer každý dnešný televízor má nejaké 
smart funkcie, no o serióznej „inteligencii“ 
sa tu hovoriť nedá. Televízory sú prepchané 
čipmi a často v sebe ukrývajú aj výkonný 
počítač, ale stále im chýba to najdôležitej-
šie – poriadny mozog, respektíve kvalitný 
operačný systém, ktorý by bol prispôsobený 
presne pre tento typ hardvéru. Môžete 
síce namietať, že sú tu televízory, ktoré 
využívajú upravenú verziu Androidu, alebo 
špeciálne systémy od výrobcov TV s pod-
porou pre rôzne aplikácie, ako je napríklad 
systém Samsung Tizen, lenže stále to nie je 
ono. Súčasné systémy prinášajú iba základ-
né funkcie na „konzumovanie“ digitálneho 

ČLOVEK JE TVOR SPO-
LOČENSKÝ. HOCI MáME 
RADI OBČAS AJ SAMO-
TU, BEZ SPOLOČNOSTI By 
SME NEVyDRŽALI. JE TO 
JEDNA Z NAšICH PRIRO- 
DZENOSTí. POTREBUJEME 
SA STRETáVAť, KOMUNI-
KOVAť A ZDIEľAť SVOJE 
ZáŽITKy. NAšI PREDKOVIA 
SA STRETáVALI VEČER PRI 
OHNI, NO A My SA STRETá-
VAME PRI TELEVíZOROCH.

AV tEchNIkA 
    V DOMáCNOSTI

obsahu a používanie základných multime-
diálnych aplikácií, pri ktorých však zaostáva 
komfort ovládania.

Ak aj má váš televízor integrované nejaké 
hry alebo spravodajské aplikácie, predpo-
veď počasia či webový prehliadač, dovolíme 
si tvrdiť, že aj viac ako 95 % používateľov 
ich nebude používať. Prečo? Je totiž výrazne 
pohodlnejšie chytiť do ruky telefón či tablet, 
ktoré sa ľahšie ovládajú, lepšie sa na nich 
číta a rýchlejšie reagujú. Moderné televízory 
majú výkonnú hardvérovú výbavu a vedia 
v reálnom čase vylepšiť obraz, zvýšiť rozlíše-
nie aj na 4K, dokonale maskovať nedostatky 
menej kvalitného videa alebo z 2D obrazu 
vyrobiť priestorový 3D, no keď na nich 
otvoríte webový prehliadač, tak reagujú 
ako počítače pred 20 rokmi. Preto je aj ten 
najlepší televízor používaný viac-menej len 
ako obyčajný monitor.

Ako VyBeRAť NoVý tV? 
Pri plánovaní nákupu sa obvykle ako prvé 
pozrieme do peňaženky. Ak je váš rozpočet 
povedzme 300 €, nemá zmysel uvažovať 
nad 4K Ultra HD alebo dokonca SUHD TV 
modelmi (obr. 01), pretože ich cena je pred-
sa len o kúsok vyššia. Tento postup je však 
trochu nesprávny. Televízor si totiž nekupu-
jeme s tým, že ho za 2 – 3 roky vymeníme, 
napríklad ako notebook či mobil. 

Preto prvá vec, nad ktorou by ste sa mali za-
myslieť, by malo byť jeho plánované primár-

01



ne využitie a, samozrejme, miesto inštalácie. 
Z toho zistíte, akú veľkosť (uhlopriečku) po-
trebujete a prípadne aké parametre alebo 
technológie by mal mať. Ak máte dostatok 
priestoru pre inštaláciu, môžete si dopriať 
väčšiu uhlopriečku obrazu, no pokiaľ ho 
budete chcieť vsadiť do určitého nábytku, 
či postaviť medzi dve skrine, musíte hľadať 
model s konkrétnym rozmerom. Odporúča-
me vám nespoliehať sa len na špecifikácie 
alebo údaje od výrobcov na webe. Vezmite 
si meter a premerajte si vyhliadnutý model 
sami v niektorej kamennej predajni. Výrob-
covia totiž často pracujú s inou metrikou, 
napríklad sa počítajú rozmery v palcoch 
a pri ich prepočte na centimetre sa dá ľahko 
zmýliť. Lepšie je všetko si overiť fyzicky.

Ruku v ruke s veľkosťou ide aj rozlíšenie 
obrazu. Tu však treba zohľadniť vzdialenosť, 
z ktorej budete TV doma sledovať. Uvedom-
te si, že pri obhliadke v niektorej predajni sa 
na obrazovku pozeráte z veľmi malej vzdia-
lenosti, často aj menej ako meter. Skúste 
však urobiť pár krokov a pozrieť sa na to 
s odstupom. Rozdiel medzi kvalitnejším Full 
HD a lacnejším Ultra HD modelom pri stred-
ne veľkej obrazovke z istej vzdialenosti  totiž 
nemusí byť vždy v prospech toho vyššieho 
rozlíšenia. Väčšina obsahu, ktorý dnes 
môžete sledovať má rozlíšenie len HD, max. 
Full HD. 4K (obr. 02), je stále v plienkach, 
a preto budete využívať zväčša len softvéro-
vo dopočítavané obrazové rozlíšenie do 4K 
(tzv. upscaling). 

Pokiaľ budete televízor primárne používať 
ako „monitor“, čiže bude k nemu pripoje-
ný videoprehrávač (DVD, Blu-ray), počítač 
(notebook), herná konzola, Apple TV či 
set-top-box, zaujímajte sa, aké sú možnosti 
konektivity, koľko HDMI a videovstupov má 
(obr. 03), prípadne kde sa nachádzajú. Ak 
neplánujete k TV pripájať vlastný mediabox, 
bude vhodné informovať sa aj o možnos-
tiach prehrávania filmov z USB diskov (obr. 
04), o sieťovej konektivite, podpore DLNA 
a možnosti prehrávať streamované video  
priamo napríklad z domácej NAS (sieťový 
disk). Tu je veľmi dôležité overiť si podporo-
vané formáty videosúborov, podporu kode-
kov a podporu pre externé titulky – špeciálne 
s CZ/SK znakovou sadou (písmená č, š, ť, ľ). 

Vyplatí sa tiež preveriť možnosť priameho 
pripojenia bezdrôtovej USB/bluetooth klá-
vesnice a myši k televízoru. Niektoré modely 
majú priamo podporu pre tieto periférie, čo 
značne zjednoduší ovládanie smart funkcií, 
surfovanie na webe a zadávanie textov. 

V prípade, že chcete z nejakého dôvodu 
predsa len využívať smart funkcie (obr. 05)
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televízoR sa kupuje 
aj na 10 a viac Rokov, 
takže sa vyplatí 
tRochu viac doň 
zainvestovať...
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a aplikácie tretích strán, je 
dobré si to najprv niekde 
vyskúšať. Ideálnym miestom 
sú kamaráti, ktorý majú 
podobný model, prípadne 

značkový showroom v nákup-
nom centre alebo priamo v nejakej 

väčšej predajni s elektronikou, kde sú inšta-
lované predvádzacie modely. 

Rady od predavačov však berte s rezervou. 
Je jednoduché vsadiť na ten najdrahší mo-
del, pretože má najlepšiu výbavu a ponúka 
najlepšiu kvalitu. Zo skúseností vieme, že 
aj keď sa robia pravidelné školenia pre 
predajcov, nie každý vám vie (alebo chce) 
naozaj dobre poradiť – niekedy im možno 
len chýbajú skúsenosti, inokedy sa snažia 
predať vám konkrétny model/značku, aby 
naplnili kvótu a získali tak špeciálnu prémiu. 
Dôležité veci si preto radšej sami vyskúšajte 
alebo sa pokúste nájsť nejaké odpovede 
na vaše otázky na internete (opäť platí, 
že treba skúšať rôzne zdroje, pretože aj tu 
narazíte na množstvo zaručených „od-
borníkov“). Dobrým zdrojom môžu byť aj 
komentáre, postrehy a recenzie zákazníkov 
v internetových obchodoch.

PROjEktOR NIE jE 
NáhRADOu tV
Veľké filmy chcú veľké kino, no vďaka mo- 
derným projektorom (obr. 06) si ho môžete 
urobiť ľahko aj doma. Pri výbere projektoru 
si ale treba dávať pozor na množstvo vecí. 
Existujú napríklad projektory určené pre sta-
tické prezentácie, ktoré poskytujú silné svet-
lo a vysoko kontrastný obraz najmä v bielej. 
To, pochopiteľne, nie je ideálne riešenie pre 
filmy, pretože väčšina akčných scén, aby sa 
zvýšil dramatický efekt, sa odohráva v noci.

V digitálnych projektoroch existujú dve zá-
kladné technológie – 3LCD a DLP. Pre video 
sa javí vhodnejšou 3LCD technológia, ktorá 
ponúka lepšie farebné podanie a jemnej-
šie tónované prechody. DLP projektory sú 
vhodnejšie skôr pre prezentácie, no efek-
tívne sú aj pre 3D video s elektronickými 
okuliarmi – samozrejme, len ak na tvorbu 
3D obrazu používate len jeden projektor 
a elektronické okuliare, pretože pri pasívnej 
projekcii s využitím dvoch projektorov má 
mierne navrch opäť 3LCD.

Okrem použitej zobrazovacej technológie, 
rozlíšenia obrazu, svetelného výkonu (lam-
py), obrazových vstupov alebo hlučnosti 
chladiaceho systému je u projektorov veľmi 
dôležitá aj optika. Tá sa totiž stará o samot-
né vykreslenie obrazu a podobne ako pri 
kamerách alebo fotoaparátoch pri menej 
kvalitnej optike môže byť výsledok naprí-
klad v rohoch značne skreslený. 

Číry nezmysel je budovať domáce kino 
s projektorom bez kvalitného zatemnenia 
a bez projekčného plátna. V núdzovom prí-
pade sa síce dá plátno nahradiť aj prázdnou 
bielou stenou, no degraduje sa tým kvalita. 
Ak už chcete používať stenu, mali by ste ju 
na to pripraviť. Existujú napríklad špeciál-
ne farby na stenu, ktoré vytvoria priamo 
na omietke vrstvu podobnú projekčným 
plátnam.

Projektor rozhodne nemá byť náhradou za 
televízor. Mal by slúžiť ako jeho doplnok či 
upgrade. Určený je pre naozaj veľké kino, 
kde chcete, aby vás doslova vtiahol do 
deja a ponúkol vám veľký vizuálny zážitok. 
Sledovať na projektore napríklad večerné 
správy je nezmysel. Projektor na rozdiel od 

veľké filmy chcú 
veľké kino, no 
vďaka modeRným 
pRojektoRom si 
ho môžete uRobiť 
ľahko aj doma. pRi 
výbeRe pRojektoRu 
si ale tReba dávať 
pozoR na množstvo 
vecí. 

bývanie technika
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bežného TV nebudete doma zapínať každý 
deň, pretože ani do kina predsa nechodíme 
denne. A s projektorom máte doma základ 
pre skutočné domáce kino.

ZVukOVÝ SyStéM PRE 
DOMácE kINO
Kvalita zvuku sa síce aj u TV rokmi zlepšila, 
no nejaká veľká evolúcia nenastala. Zvuk je 
pritom na navodenie tej správnej atmo-
sféry oveľa dôležitejší než kvalitný obraz. 
Kvalitným ozvučením totiž vytvoríte pre film 
dokonalú atmosféru, ktorá môže vyvolávať 
aj priame emócie. Zvuk určitej frekvencie, 
ktoré ľudské ucho nemusí vôbec počuť, vám 
v správnom okamihu môže nechať prebe-
hnúť mráz po chrbte, navodiť pocity šťastia 
či smútku. Za vrchol ozvučenia považuje 
stále väčšina ľudí domáce kino s malými 
reproduktormi pre priestorový zvuk vo for-
máte 5+1 (výnimočne aj 7+1), ktorý si však 
nevedia správne nainštalovať, a tak majú 
často aj drahé zostavy naukladané na sebe 
po stranách okolo TV v základnom režime 
„stereo“. 

Pri výbere audiosystému do obývačky preto 
radšej uprednostnite kvalitu pred kvantitou. 
Je oveľa vhodnejšie mať špičkové stereo 
ozvučenie, než 7.1-kanálový priestorový 
zvuk len priemernej kvality s množstvom 
malých satelitov s obmedzenými možnosťa-
mi a nevhodným rozložením. 

Vhodným doplnkom pre ozvučenie televí-
zora môže byť aj tzv. soundbar – podlho-

vastý úzky reproduktor, ktorý sa montuje 
priamo pod televíznu obrazovku a ktorý do-
káže reprodukovať zvuk v neporovnateľne 
lepšej kvalite než tradičné TV reproduktory. 
Vhodné riešenie však treba hľadať najprv 
u výrobcu vášho televízoru. V prípade, že 
máte napríklad niektorý z tohtoročných 
zakrivených UHD TV, bude pre vás zaujíma-
vým doplnkom prehnutý soundbar rovnakej 
značky (obr. 08). Dizajnovo sa k sebe hodia, 
funkčne sú zladené a je možné ich ovládať 
ovládačom od TV.

Pokiaľ však doma budujete kino alebo chce-
te hrávať moderné počítačové (konzolové) 
hry, je dôležité vytvoriť si kvalitné pries-
torové ozvučenie so správnou inštaláciou 
a kvalitným zosilňovačom s optickým dekó-
derom. špičkové priestorové reproduktory 
sú pre dokonalý filmový zážitok doslova 
nevyhnutnosťou (obr. 09). 

A ktoré sú najlepšie? Pravdepodobne to 
bude zvukový systém Klipsch, ktorý je refe-
renčný pre Dolby Atmos, takže sa používa 
aj v hollywoodských štúdiách a režiséri si na 
ňom kontrolujú svoju prácu. Ak sa takýto 
systém dobre nainštaluje, budete film môcť 
vnímať presne tak, ako ľudia, ktorí ho vytvá-
rali. Takýto zážitok, hoci „len vo vašej obý-
vačke“, pokorí aj skutočné kino, no dovoliť 
si ho nemôže každý. Za set reproduktorov 
totiž zaplatíte niekoľkonásobne viac, než 
zarobí priemerný Slovák za celý rok.

V snahe ušetriť si mnohí ľudia do obývačiek 
kupujú PC reproduktory. Nie je to ideálny 
stav, pretože ich kvalita je vo väčšine prípa-
dov podpriemerná, nehovoriac o absencii 
komfortu ovládania. Existujú však aj svet-

lejšie výnimky ako napríklad Logitech Z906. 
Táto 5.1 zostava je primárne určená pre ná-
ročnejších počítačových 3D hráčov, no svoje 
uplatnenie nájde aj ako súčasť domáceho 
kina (s certifikátom THX) alebo ako vhodný 
doplnok pre ozvučenie hernej konzoly  
v obývačke. Má totiž dva digitálne optické 
vstupy pre zvuk, jeden koaxiálny digitálny 
SPDIF a niekoľko analógových vstupov. 
S optickým káblom sa dá digitálne pripojiť 
aj k Xbox, PlayStation alebo Blu-ray a  
s malým diaľkovým ovládačom vám tento 
systém dá potrebný „obývačkový“ komfort. 
Za malý zlomok ceny veľkej kino zostavy zís-
kate slušný výkon pre filmy a hry, ale tento 
systém nie je najvhodnejším na prehrávanie 
serióznej hudby. Treba priznať, že nehrá zas 
tak úplne zle, no malé satelity boli dizajno-
vané na priestorové zvukové efekty a hudba 
je tu druhoradá.

tIP NA ZáVER
Nič sa nemá zbytočne preháňať. Vaša 
obývačka má byť v prvom rade miestom pre 
oddych a spoločné rodinné chvíle. Priveľa 
techniky môže generovať elektromagnetic-
ký smog a to relaxu rozhodne nepomáha.

Reko
Foto: archív firiem a redakcie
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Mozgom celého systému je bridge, 
ktorý spája váš smartfón so 
svietidlami cez WIFI router. Na 

jeden bridge napojíte až 50 HUE svieti-
diel alebo HUE žiaroviek. Cez základnú 
aplikáciu HUE spárujete váš smartfón 
s HUE svietidlami a pomocou rozšírených 
aplikácií viete svietidlá stmievať, meniť 
ich farbu svetla a mnoho iného. 

NeUVeRiteľNé možNosti 
V súčasnosti je v ponuke vyše 300 apli-
kácií, ktorými ovládate vaše osvetlenie 

BUďTE PáNOM SVOJHO

 svetla

TERAZ MôŽETE OVLáDAť 
SVETELNé SCéNy A NASTAVIť 
FARBU ČI INTENZITU SVETLA, 
AKú POTREBUJETE. PHILIPS 
HUE JE BEZDRôTOVÝ SySTéM 
S MNOHÝMI MOŽNOSťAMI 
OVLáDANIA VášHO OSVETLE-
NIA. KOMBINUJE ENERGETIC-
Ky úSPORNé LED OSVETLENIE 
S INTUITíVNOU TECHNOLó-
GIOU.
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z domu alebo z ktoréhokoľvek miesta vo 
svete. Neuveriteľné možnosti veľkého 
množstva aplikácií dovoľujú, aby vaše 
osvetlenie harmonizovalo s hudbou 
v prehrávači, LED pásik HUE bude vo 
vašej obývačke svietiť v súlade s filmom, 
ktorý práve pozeráte v televízore Philips 
s funkciou Ambilight. Takisto sa svetlá 
vo vašom domove prispôsobia vonkajšie-
mu počasiu.  Ráno vás zobudí pomaly sa 
rozsvecujúca lampa na nočnom stolíku, 
taktiež sa svietidlá automaticky zažnú pri 
vašom príchode domov a po odchode zasa 
zhasnú.

žiADNe káBLe
Nový snímač pohybu HUE motion senzor 
nepotrebuje žiadne káble. Môžete ho 
položiť alebo namontovať kdekoľvek 
v dome. Senzor funguje veľmi efektívne: 
v prípade, že sa v miestnosti nikto dlhšie 
nepohybuje, vypne automaticky všetky 
svetlá v miestnosti a tým šetrí energiu. 
Keď vaša ratolesť potrebuje ísť v noci na 
WC, senzor umožní, aby sa svietidlá  
v chodbe automaticky spustili v nočnom 
tlmenom režime.

ŠIROkÝ VÝBER
Široké portfólio HUE LED žiaroviek za-
bezpečuje, že si môžete vybrať akýkoľvek 

dizajnový luster a doň prikúpiť prislúcha-
júcu HUE žiarovku – týmto spôsobom 
viete mať všetky svietidlá vo vašej domác-
nosti zapojené do systému HUE.

Túto jeseň priniesli dizajnéri Philipsu na 
trh nový rad svietidiel HUE oblečených 
do šatu obľúbených svietidiel z katalógu 
Domáce osvetlenie. Tak pribudli nové 
stropné a závesné svietidlá do kuchyne 
a obývačky, povrchové bodové svietidlá 
na dizajnové doplnenie vašich interiérov, 
lampičky na nočný stolík do spálne, spoty 
do detských izieb.

ĎALšie FUNkCie
Táto rada svietidiel HUE kombinuje 
vzhľad populárnych svietidiel v kombiná-
cii s technológiou HUE White Ambience 
a diaľkovým ovládaním Switch. To umož-
ňuje všetky lampy z tejto rady pohodlne 
ovládať a stmievať bez ťahania ďalších 
káblov. Takisto je možné svietidlá pre-
pínať v štyroch základných predvoľbách 
v spektre bielej farby 2 200 až 6 500 kel-
vinov (energizujúca predvoľba, predvoľba 
koncentrácie, čítania a relaxácie). Svietidlá 
je možné pripojiť k bridgu a rozšíriť tak 
ich funkcie pomocou mnohých ďalších 
aplikácií.

Reko z materiálov Feim

Foto: Feim
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v inteRiéRi by malo umelé svetlo 
vyžaRovať teplé mäkké svetlo so 

žltkastým nádychom, ktoRé vytváRa 
pRíjemnú atmosféRu domova. 01
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Prísť domov a zapnúť si svetlo je 
pre nás samozrejmosťou. Avšak 
nie je to až také jednoduché, aj 

pokiaľ ide o návrh osvetľovacích prvkov 
a ich správne rozmiestnenie. Nie každé 
svietidlo je totiž univerzálne. Existuje 
viacero typov svietidiel, ako aj svetelných 
zdrojov, z ktorých každé slúži na iný 
účel. Nevhodne zvoleným osvetlením si 
môžete dokonca uškodiť! To sa postupom 
času môže odraziť na vašej psychike alebo 
aj zdravotnom stave. Objaviť sa môže na-
príklad podráždenosť, malátnosť, únava 
alebo bolesti hlavy. Preto je potrebné už 
v rámci projektu stavby či rekonštrukcie 
riešiť aj osvetlenie. V interiéri by malo 
umelé svetlo vyžarovať teplé mäkké svetlo 
so žltkastým nádychom, ktoré vytvára 
príjemnú atmosféru domova. Biele svetlo, 
ktoré je podobné dennému a neskresľuje 
skutočný vzhľad, by ste si mali zadovážiť 
napríklad do kúpeľne či kuchyne. 

DRuhy SVIEtIDIEL
Podľa Ing. Petra Zavřela zo spoločnosti 
EGLO je vhodné v miestnostiach skom-
binovať centrálne osvetlenie s ďalšími 
doplnkovými druhmi, ktoré poskytnú 
svetlo aj tam, kde už centrálne svietidlo 
nedosiahne, napríklad na pracovnej 
doske, písacom stole a pod. Centrálne 
osvetlenie poskytuje danej miestnosti 
najviac svetla. Nemalo by byť príliš ostré, 
ale napriek tomu by malo byť dostatočne 
jasné a intenzívne. Vybrať si môžete zo 
stropných alebo závesných svietidiel.
Doplnkom k centrálnemu osvetleniu sú 
ďalšie druhy svietidiel, ktorými dosiahne-
te ideálnu svetelnú harmóniu. „obľúbené 
sú najmä stolné, stojace alebo bodové lam- 
py – tými viete rôzne predmety vo vašom 

byte, ako sú napríklad obrazy, sošky či rastli-
ny, zvýrazniť a upozorniť na ne,“ hovorí Ing. 
Zavřel. Do kategórie doplnkových lámp 
patria aj orientačné svietidlá využívané  
v noci, keď nechcete rušiť svetlom ostat-
ných, ale aj náladové osvetlenie a čoraz 
viac preferovanejšie LED pásy, ktoré si 
môžete umiestniť napríklad aj nad posteľ, 
do šatníka alebo do skríň. 

SVEtELNé ZDROjE
Dôležité je nielen správne vybrať a 
rozmiestniť svietidlá, ale ich aj vybaviť 
vhodnými svetelnými zdrojmi. Dnes sa 
už klasické žiarovky takmer nepoužívajú, 
preferujú sa úspornejšie alternatívy – 
LED žiarovky, ktoré prichádzajú so stále 
novšími technológiami. „led svetelné 
zdroje sú budúcnosťou, majú pre užívateľov 
veľa výhod, z ktorých je v popredí najmä dlhá 

DôLEŽITÝM PRVKOM V INTERIéRI Sú NEPOCHyBNE SVIETIDLá. 
SPRáVNE ZVOLENé OSVETLENIE DOKáŽE SKVELE DOTVORIť CEL-
KOVÝ VZHľAD BÝVANIA, UMOCNIť ATMOSFéRU DOMOVA, 
ALE NAJMä POSKyTNúť SVETLO PRáVE TAM, KDE HO POTREBUJE-
TE. A TO PREDOVšETKÝM V ČASE ZIMy.

Rozsvieťte si 
          

02

03

04

01 Závesné svietidlá z tej istej série môžete 

kombinovať v celom byte vo viacerých veľko- 

stiach. Získate tak atraktívny a zaujímavý celok. 

(EGLO)

02 Hovorí sa, že v jednoduchosti je krása a to 

môže rovnako platiť aj pre dizajn svietidiel. 

(Fischer Leuchten)

03 Pre milovníkov prírodných prvkov je tu 

stolné svietidlo Ribadeo so stojanom z dreva. 

(EGLO)

04 Výrazný luster je v rámci interiéru aj dôleži-

tým dizajnovým prvkom a vyvažuje kompozí-

ciu priestoru. (Antoni Associates)

SVOJ DOMOV!
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životnosť a veľmi nízka spotreba. predstavu-
jú tak úsporný a cenovo výhodný ekvivalent 
svietenia,“ informuje Ing. Petr Zavřel 
a dodáva: „novinkou v rámci tohto segmen-
tu je technológia 3-stupňového stmievania. 
jej výhodou je najmä to, že pri nej nepotre-
bujete žiadny prídavný stmievač. ak bude 
svetelný zdroj s touto technológiou počas 3 
sekúnd vypnutý a znova zapnutý, prepne sa 
automaticky do druhého stupňa stmievania. 
ak ho vypnete na viac ako 3 sekundy, po 
nasledovnom ďalšom zapnutí sa automaticky 
nastaví opäť na 100 % svietivosť.“ Pre tých, 
ktorým sa nepozdávajú moderné svetelné 
zdroje, pretože inklinujú ku klasickému 
dizajnu žiarovky, sú v ponuke aj svetlené 

zdroje v tomto tradičnom dizajne, ktoré 
sú však vybavené ekologickou a úspornou 
LED technológiou.

ktORé SVIEtIDLá Sú DNES 
tReNDy?
Čo sa týka dizajnového vzhľadu svietidiel, 
ktoré si chcete domov zaobstarať, záleží 
len od vášho vkusu a celkového zariade-
nia interiéru. Dnes sú v ponuke rôzne 
štýly, farby, tvary aj materiály, z ktorých 
sú lampy zhotovené. Výrobcovia ponú-
kajú aj ucelené rady svietidiel. V rámci 
jedného dizajnového radu svietidiel si 
môžete vybrať stropnú, závesnú, stojacu 
alebo aj stolnú lampu. Ak vám však nie je 
vlastná konzervatívnosť, popustite uzdu 
svojej fantázie aj pri výbere svietidiel. Vô-
bec sa nemusíte báť kombinovať viaceré 
štýly lámp a pokojne si namixujte svoju 
vlastnú kombináciu svietidiel. A čo teraz 
na Slovensku letí? Medzi Slovákmi sú už 
zopár rokov veľmi obľúbené vintage svie-
tidlá. Na výslnie sa opäť vracajú aj textilné 
lampy, ktoré majú novší a modernejší cha-
rakter. Niektoré z nich pôsobia skutočne 
luxusne, keďže vnútorná strana tienidla 
je v zlatej alebo striebornej kovovej fólii. 
Posledné sezóny sa čoraz viac predávajú 
aj svietidlá, ktorých tienidlo je vyrobené 
z drevených lamiel. V rôznych farebných 
prevedeniach a tvaroch sú zaujímavými 
prvkami interiéru. 

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

bývanie osvetlenie
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05 Praktickým riešením je nástenná lampa 

pri posteli s prídavným ramenom pre čítanie. 

(EGLO)

06 Moderný dizajnový luster sa môže stať žia-

rivou a trblietavou dominantou izby. (Massive)



ar
te

m
id

e.
sk

AKL s.r.o., výhradný dovozca svietidiel ARTEMIDE pre SR 
www.akl.sk
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viacerých krokoch prispôsobiť podľa 
svojich požiadaviek. 

NoČNé osVetLeNie
Určite oceníte funkciu nočného osvetlenia 
so spotrebou iba 1 watt, ktorá prisvetlí 
miestnosť dostatočne na to, aby ste sa 
v nej mohli za tmy bezpečne pohybo-
vať. Táto funkcia pôsobí zaujímavo pri 
modeloch s efektom hviezdneho neba 
a pri zaspávaní máte pocit, že zaspávate 
pod hviezdnou oblohou. Ďalšou funkciou 
je uspávací režim, kde po 30 minútach 
svetlo zhasne a nemusíte sa teda obávať, 
že ste deťom nechali svietiť celú noc a či 
ich svetlo nezobudí.

VyDARENÝ PRODukt
Dôležitý faktor, ktorý oceníte, je že index 
podania farieb (Ra >80) je veľmi blízko 
k reálnemu vykreslovaniu farieb pod den-
ným svetlom. Preto sa vám nestane, že by 
vás po čase rozbolela hlava alebo oči, čo sa 
pri konkurenčných lacných napodobeni-
nách môže veľmi ľahko stať.

Svietidlá DALEN so svetelným tokom 
od 2 000 do 4 000 lm ľahko osvetlia aj 
veľkú miestnosť.  Minimálna spotreba 
a absolútna bezúdržbovosť a jednoduchá 

montáž je samozrejmosťou.  Životnosť 
čipov SAMSUNG je až 40 000 hodín.

V súčasnej dobe je v ponuke cca 16 mo-
delov, či už v jednoduchom čistom bielom 
prevedení, s magickým perleťovým 
stredom, s trblietavým efektom, alebo 
efektom hviezdneho neba. 

Viac ako 5 000 ks predaných na našom 
trhu svedčí o tom, že ide naozaj o vydare-
ný produkt. Viac na www.ledpas.sk. 

Reko z materiálov BENALEX plus

Foto: BENALEX plus

HARMONICKÝ DIZAJN, VySO-
KÝ SVETELNÝ VÝKON, KVALIT-
Né PODANIE FARIEB, úSPORNá 
PREVáDZKA A ďALšIE FUNK-
CIE, KTORé SI NáJDU UPLATNE-
NIE V OBÝVACEJ IZBE, SPáLNI 
ČI DETSKEJ IZBE. VšETKO TOTO 
NáJDETE V JEDNOM SVIETIDLE.

Úspešnou značkou svietidiel na na-
šom trhu sa stali svietidlá DALEN, 
ktoré sú ovládané jednoduchým 

a prehľadným diaľkovým ovládačom. Ten 
umožňuje stmievanie v niekoľkých kro-
koch, zmenu farby svetla od 2 800 K až 
do 6 000 K, nočný režim, uspávací režim 
a iné funkcie. 

AtMOSFéRA V MIEStNOStI
Zmenou farby svetla a intenzity môžete 
navoliť atmosféru v miestnosti podľa 
vašich požiadaviek. Vďaka viackrokovému 
ovládaniu farby svetla môžete v domác-
nosti docieliť pocit denného svetla, keď je 
vonku zamračené, šero, alebo v zime, keď 
sú skoro celé dni bez slnka. Naopak, večer 
si nastavíte príjemné teplé svetlo, kedy 
by chladnejšie svetlo pôsobilo neútulne. 
Intenzitu osvetlenia si takisto viete vo 

PRISPôSOBTE SI 
sVetLo poDľA seBA

bývanie osvetlenie



LEDVANCE.SK

EDÍCIA 

VINTAGE 1906:

INŠPIROVANÉ MINULOSŤOU, 
DOKONALÉ PRE PRÍTOMNOSŤ.

Držiteľ licencie na obchodnú známku OSRAM 
pre výrobky z rady všeobecného osvetlenia.



Na predajňu je potrebné sa telefonicky objednať. 
Otváracie hodiny v BA:
Po:  10.00 - 12.00 h, 14.00 - 17.00 h, Ut - Štv: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 18.00 h
Pia: 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, So: 10.00 - 12.00 h
Otváracie hodiny v PK:
Pondelok - Piatok: 10.00 - 16.00 h,  Sobota: zatvorené

www.vstavaneskrine.com

– vstavané skrine, šatníky
– laminátové podlahy
– bezpečnostné a interiérové dvere
– sedačky a postele
– kychynské linky na mieru
– plastové okná a dvere
– sedacie vaky TULI
– rekonštrukcie bytov

0903 344 343
Holíčska 7, Bratislava

0948 442 444
Bratislavská 72, Pezinok

AKCIA na vstavané skrine DO 35%.
DODANIE OD 3-10 DNÍ. Záruka až 5 rokov.



Vyrábame vaše sny...
luxusné postele a matrace

...na mieru a zo 100% prírodných materiálov

V posteliach Bedeur nájdete prírodné materiály vyberané s dôrazom na špičkovú kvalitu,
preukázateľný pôvod a šetrnosť k životnému prostrediu. Pretože vyrábame ozajstné skvosty

vynikajúce nielen svojimi vlastnosťami, ale tiež čistotou, dokážeme vám garantovať
dlhú životnosť a absenciu alergénov.

Showroom: Bratislava | Košice | Praha | Brno | Viedeň | Malaga

WWW.BEDEUR.COM
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bývanie spálňa

mienkami. Pokiaľ sa má spálňa s dvoj-
lôžkom zmestiť do izby s výmerou 12 m, 
na veľké experimenty tu priestor nie je. 
Pár centimetrov je možné ušetriť tým, 
že namiesto 180 cm širokej dvojpostele 
siahneme po užšej verzii s rozmermi 160, 
prípadne len 140 cm. Pokiaľ ide o úložné 
priestory, ideálne je siahnuť po zabudo-
vanej šatníkovej skrini využívajúcej celú 
šírku a výšku steny. Veľmi praktickým 
kusom nábytku sú aj komody s veľkými 
priestrannými zásuvkami. V malých 
spálňach je vhodné voliť svetlejšie farby, 
aby izba pôsobila priestrannejšie aspoň 
opticky. Umelé osvetlenie je vhodné 
decentralizovať po stranách postele, 
prípadne k šatníkovej skrini. Chýbať by 
nemali ani tieniace prvky, či už v podobe 
žalúzii alebo roliet. Dobre poslúžia aj 
ťažké textilné závesy, a hoci textílie na 
oknách nie sú práve v móde, nemožno 
im uprieť schopnosť priestor zjemniť a 
zútulniť. A čo sa týka situovania spálne 
v rámci dispozície, vhodná je orientácia 
na severnú až východnú stranu, kde prvé 

BRáNA DO RíšE SNOV
KVALITNÝ SPáNOK JE JEDNÝM ZO ZáKLADNÝCH PREDPOKLADOV FyZICKéHO AJ PSyCHICKéHO 
ZDRAVIA ČLOVEKA. DOBíJA ENERGIU A OBNOVUJE ROVNOVáHU, TAKú POTREBNú PRE BEŽNÝ 
ŽIVOT. Z TOHO DôVODU JE AJ SPáLňA JEDNOU Z KľúČOVÝCH MIESTNOSTí V ByTE A JEJ ZARIA-
DENIU TREBA VENOVAť NáLEŽITú POZORNOSť.

Keď hovoríme o spálni, obvykle 
máme na mysli izbu pre part-
nerov, respektíve rodičovskú 
spálňu. V ideálnom prípade by 

malo ísť o pokojnú a útulnú miestnosť 
vyčlenenú primárne na spánok a relax. 
Veľmi komfortné a zároveň trendové je 
situovať priamo v spálni vlastnú kúpeľňu, 
prípadne aj priestranný šatník, ktorý na-
hradí šatníkové skrine. Už dávno neplatí, 
že posteľ môže byť umiestnená iba čelom 
k stene. V priestrannejšej izbe určite 
krásne vynikne dizajnová posteľ umiest-
nená solitérne uprostred izby. Veľmi 
populárne je umiestniť k opačnej strane 
postele truhlicu, ktorá poslúži ako úložný 
priestor, stolík alebo lavicu, na ktorú si 
môžete sadnúť pri prezliekaní. Poteší, ak 
sa do spálne pomestí aj malá knihovnička 
spolu s kreslom a lampou pre pokojné 
chvíle pri čítaní knihy. 

keĎ Nie je miestA NAZVyš
Vo väčšine prípadov sa však musíme 
zmieriť s omnoho skromnejšími pod-

01 0302



55

BRáNA DO RíšE SNOV

v pRiestRannejšej izbe uRčite 
kRásne vynikne dizajnová 

posteľ umiestnená solitéRne 
upRostRed izby. 

04

01 Žiadna spálňa sa nezaobíde bez priestrannej šatníkovej skrine. Ideálne sú vstavané skrine s posuvnými dverami. (Bo Concept)

02 Základom každej spálne je komfortná posteľ s kvalitným matracom. (HS Studio)

03 Spálňu netreba zahlcovať množstvom doplnkov. Ak chcete, aby pôsobila upokojujúco, voľte vzdušnosť a decentnú farebnosť. (AMOS)

04 Čiernobiela farebnosť nikdy nestratí svoj štýl. Celkovú kompozíciu dotvoria geometrické vzory a doplnky. (Harlow & willow)
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ranné lúče nahradia úlohu nepríjemného 
budíka.

iZBy pRe spáNok i pRe žiVot
Nesmieme zabúdať, že spálňou sú aj izby 
detí alebo samostatne žijúcich ľudí, ktorí 
tento priestor  obvykle využívajú viacú-
čelovo. Tu narážame na celý rad proble-
matických tvrdení o tom, ako by mala 
dokonalá spálňa vyzerať. Medzi ne patria 
napríklad odporúčania, že v spálni nemá 
byť pracovňa, televízny prijímač a podľa 
feng shuej dokonca ani zrkadlo! Málokto 
si však môže dovoliť zriadiť vo svojom 
byte samostatnú miestnosť iba na spanie 
a inú miestnosť zasa na prácu či na hru 
a rozptýlenie. V takom prípade je vhodné 
vytvoriť aspoň zákutie, ktoré vytvorí pre 
spánok pokojnejšie prostredie. Vo veľkých 
otvorených bytoch môže byť takým 
miestom vyvýšené pódium. V prípade, že 
je posteľ umiestnená vyššie pod stropom, 
je potrebné dodržať pravidlo, že medzi 
lôžkom a stropom by malo byť aspoň 60 
cm. 

ZákLADOM jE MIkROkLíMA
Primárnou úlohou každej spálne je po-
skytnúť človeku komfortnú miestnosť pre 
spánok, čo okrem samotného zariade-
nia znamená aj zdravú mikroklímu. Vo 
všeobecnosti platí, že by izba, v ktorej sa 
spí, nemala byť príliš prekúrená. Podľa 
noriem by tu teplota nemala prekračo-
vať 18 °C, pokiaľ však miestnosť slúži aj 

na denné využitie, optimálna teplota je 
potom okolo 21 °C. Primeraná by mala 
byť aj vlhkosť vzduchu, ktorá by mala byť 
optimálne medzi 38 a 45 %, no nemala 
by prekročiť 60 %. Pokiaľ ide o celkovú 
kvalitu vzduchu, dôležité je dostatočné 
vetranie. Niekedy pomôže aj čistička 
vzduchu alebo klimatizácia, z ktorých nie-
ktoré majú napríklad aj funkciu ionizácie 
vzduchu alebo vypúšťajú atómy striebra, 
ktoré vzduch zbavujú choroboplodných 
zárodkov. Dôležitou kvalitou spálne je 
tiché prostredie. Z toho dôvodu sa byty 
a rodinné domy tradične členia na dennú 
a nočnú časť, ktorú je vhodné oddeliť aj 
dverami. Ruch z ulice dokážu dnes už 
veľmi účinne odizolovať kvalitné okná.

posteľ je ZákLAD
Pokiaľ ide o kvalitný spánok, najdôležitej-
ším faktorom je správna posteľ. Nejde ani 
tak o jej rozmery či špeciálne funkcie – 
 polohovanie či vibrovanie, ale najmä 
o kvalitu matraca. Na výber ich je celý 
rad:  pružinové a sendvičové, zónované, 
antialergické, z prírodných alebo, naopak, 
z najmodernejších syntetických mate-
riálov. Najdôležitejšie kritérium pri ich 
výbere je však vo všeobecnosti tvrdosť. 
V tomto ohľade neexistuje nijaké univer-
zálne odporúčanie, každý by si mal vybrať 
podľa svojich potrieb a pocitov, prípadne 
podľa odporúčaní svojho lekára. Treba 
mať tiež na pamäti, že žiaden matrac 
nevydrží večne – časom sa preleží, prepotí 
a znečistí. Existuje však spôsob, ako jeho 
životnosť predĺžiť. Jednou z možností 
je matrac pravidelne obracať tak, aby 
sa opotrebovával rovnomernejšie. Väčšina 
matracov dnes už má snímateľné poťahy, 
ktoré je možné vyprať. Pri malých deťoch 
alebo starších ľuďoch, kde je vyššie riziko 
znečistenia matraca, je vhodné siahnuť 
po tenkých doplnkových matracoch, resp. 
podložkách, ktoré je  možné v prípade 
potreby vyprať celé. Tieto podložky sú 
vhodné napríklad aj pre tých, ktorí zistia, 
že matrac, ktorý kúpili, je pre nich príliš 
tvrdý, alebo potrebujú zjednotiť povrch 
postele zloženej z viacerých menších 
matracov.

Ing. arch. Anna Palfiová

Foto: archív firiem a redakcie

05 Rúžová dievčenská spálňa v lofty štýle 

rozhodne nepôsobí nudne. Vyvýšené pódium 

v úrovni parapetu dodáva priestoru celkom 

nový rozmer. (Hamilton Harlow)

06 Drsný industriálny lofty štýl je stále v kurze. 

Okrem piecky zahreje aj hebká kožušinka. 

(Bo Concept)

05

06

bývanie spálňa



CyanMagentaYellowBlack

Matrace s esenciou života

Made in Italy

Mnešická 11 (areál bývalej Salvie), 1. poschodie, 915 01  Nové Mesto nad Váhom, tel: 0904 29 29 39

www.danexluxury.sk

H I G H  Q U A L I T Y

P R O D U C T SCERTIFIKÁCIA MATRACOV

Odpočinok a zdravý spánok pre náročných.

danex_Sestava 3  18.05.16  20:32  Stránka 1
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infomix aktuality

PRIPRAVtE SA NA ZIMu S FISkARS

Vďaka Fiskars sa stane príprava dreva zábavnejšou, bezpečnejšou a rýchlej-
šou. sekery štvrtej generácie Fiskars skvelo padnú 
do ruky a v porovnaní s tradičnými drevenými sekerami 
sú bezpečnejšie a príjemnejšie na použitie. 

Fiskars sekery majú optimálny pomer hmotnosti 
čepele a dĺžky topora. Ten je vyrobený z ľahkého a odol-
ného materiálu Fibercomp™ a má patentovanú 3D rukoväť. 
štruktúra rukoväte pomáha odvádzať vlhkosť a zvyšuje bezpeč-
nosť pri švihu. Umožňuje lepšie kontrolovať smer  a sústrediť sa 
na samotný švih namiesto toho, aby 
ste energiou a pozornosťou plytvali 
na udržanie nástroja v rukách. Prak-
tickú nezničiteľnosť sekery garantuje 
Fiskars 25-ročnou zárukou. 

Skvelou pomocníčkou pri manipulácii s drevom 
bude pre vás aj sapína z radu Woodxpert 
určená na prenášanie, zdvíhanie a manipulá-
ciu s guľatinou. Vďaka nej budete drevo bez 
námahy a jednoducho otáčať a prehadzovať. 
Ergonomicky tvarované porisko, perfektné 
vyváženie a ostrý hrot vám uľahčia prácu a 
ušetria váš chrbát od zbytočnej námahy. 

www.fiskars.sk

PRíRAStOk V DIZAjNOVÝch LíNIách

Vzrušujúca správa pre všetkých fanúšikov retro dizajnu a legendárneho Volks-
wagen Bulli Minibusu. Spoločnosť gorenje sa inšpirovala ikonickým dizajnom 
a použila ho ako základ pre novú edíciu populárnych chladničiek gorenje Retro. 
Chladnička z edície gorenje Retro, inšpirovaná legendárnou dodávkou, kombi-
nuje slobodného ducha 50. a 60. rokov minulého storočia s novou prelomovou 
technológiou. Je preto ideálnym spojením minulosti a budúcnosti. Volkswagen T1 
Bulli je ikonou, ktorá neoddeliteľne patrí k 65-ročnej histórii značky Volkswagen. 
Stále je symbolom slobody a aj v súčasnosti dokáže ľudom vyčariť úsmev na tvári 
tak, ako máloktoré iné auto. gorenje Retro, chladnička licencovaná spoloč-
nosťou Volkswagen, s typickou dvojfarebnou prednou stranou a veľkým logom 
Vw vyzerá skutočne takmer rovnako ako slávny štvorkolesový obytný automobil. 
Dojem dokonale dopĺňajú zaoblené hrany a robustná rukoväť. Chladnička bude 
dostupná vo farbách svetlo modrá a bordová v kombinácii s farbou šampanské-
ho v logu Vw. Spolu s chrómovanými doplnkami bude špeciálna edícia gorenje 
Retro štýlovým doplnkom každej domácnosti.

www.gorenje.sk

iNšpiRoVANé miNULosťoU, 
DokoNALé pRe pRítomNosť

Už viac ako storočná značka v oblasti os- 
vetlovania Osram prichádza na trh s ret- 
ro novinkou – Edíciou Vintage 1906. 
Ide o jednoduché spojenie svietidla a 
svetelného zdroja v minimalistickom 
industriálnom dizajne. Kábel s textilným 
opletením je dostupný v dvoch farebných 
prevedeniach (čierna a zlatá) a pomocou 
remienku umožňuje niekoľko spôsobov 
zavesenia podľa vašej fantázie. Svetelný 
zdroj do závesu si môžete vybrať zo 4 
tvarov a 2 technológií (LED a halogén). 
Edícia Vintage 1906 je veľmi obľúbe-
ná a skvele osvetlí výstavné priestory, 
gastronomické zariadenia i domácnosť. 
Vyhovuje potrebám dnešného životného 
štýlu – dizajnové, praktické a energiu 
šetriace riešenie. Dostanete v predajniach 
Bauhaus, na obrázku záves Pendulum a 
žiarovka LED Edison, 2 w za odporúčanú 
cenu 38 eur.

www.ledvance.sk



ZAOStRENé NA OkRAj VANE S kLuDI Q-BEO

Séria kúpeľňových batérií kludi Q-Beo vnáša na miesta očisty nad umývadlo, 
vaňu či do sprchy závan elegancie a luxusu. Čisté línie v kombinácii s kubis-
tickými plochami batérií evokujú tvar flakónu na exkluzívny parfum a vábia 
k dotyku, aby sa ich prostredníctvom vaša pokožka a voda opäť slávnostne 
stretli. štvorotvorová sprchovo-vaňová batéria s montážou na okraj 
vane povyšuje očistu na rituálny obrad. Jej sprchová hlavica sa dá nastaviť pod 
uhlom 30 stupňov podľa individuálnej potreby, prepínač sprchy sa akoby vznáša 
nad štíhlym výtokom batérie. Ten je dostatočne dlhý, aby voda stekala do vane 
nehlučne. Kohútiky na teplú a studenú vodu svojím tvarom pripomínajú flakóny 
luxusných voňaviek, ktorých sa máte chuť dotknúť a pootočiť nimi, aby ste na 
svetlo sveta vypustili zázračnú esenciu vodu.

 www.kludi.sk 

NieČo pRe kUtiLoV

Aký darček pod stromčekom ulahodí mužskej populácii? Pre väčšinu žien 
neznáma premenná, ale niet predsa nad kvalitný pracovný nástroj. Hitom tohto-
ročných Vianoc bude zaručene Aku vŕtací šraubovák Bosch GsR 18-2 
Li Plus, ku ktorému prislúchajú dve batérie a 25-dielna sada bitov. 
Takéhoto pomocníka z profi sortimentu predajní Hornbach ocení kaž- 
dý domáci kutil, pretože je zárukou dlhej životnosti. Pracovať s ním 
môžete aj na tmavých a zle osvetlených miestach, pretože je vyba-
vený integrovaným diódovým svetlom pre osvetlenie pracovného 
priestoru. šraubovák je tiež doplnený elektronickou ochranou 
článkov Bosch, ktorá chráni akumulátor pred preťažením, pre- 
hriatím a hlbokým vybitím. 

V hobby marketoch Hornbach ho zís-
kate za 185 eur.

www. hornbach.sk

Čo je ZDRAVé BýVANie?

Ide o pomerne širokú problematiku, lebo zahŕňa všetko, čo nás obklopuje a následne 
ovplyvňuje – vzduch, voda, nábytok a v neposlednom rade stavba a materiál, z ktoré-
ho je realizovaná. Práve otázku stavby a použitých materiálov vnímame ako zásadnú, 
je nevyhnutné, aby sme vytvorili zdravé prostredie bez  alergénov a chemických látok.

Toto platí predovšetkým pre drevostavby, ktoré môžu byť realizované z lacných ma-
teriálov ovplyvňujúcich hygienu vnútorného prostredia – ide hlavne o drevotrieskové 
dosky, OSB dosky, minerálne izolácie, náterové hmoty, impregnácie a pod., k výrobe ktorých sa používajú lepidlá na báze 

fenolov, toluénov, formaldehydov a iných 
chemických zlúčenín. 

Firma AtRIuM Sk ponúka rodinné 
domy z materiálov s ekologickou 
pečaťou, používa veľkoplošné materiály 
spojené sádrovcom (sádrovláknité dosky), 
drevovláknitú dosku, izoláciu PURONE, 
úplne bez formaldehydov, drevo bez 
impregnácie tak, aby bolo prostredie 
v dome plne v súlade s najprísnejšími 
požiadavkami na zdravé bývanie – je to 
predsa pre nás a naše deti.

www.atrium-sk.sk
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stavba poistenie

Škody na budovách a v domácnos-
tiach svojich klientov denne rieši 
Allianz – SP. „najčastejšími poistnými 

udalosťami v domácnosti sú vodovodné ško-
dy, najmä prasknuté potrubia a roztrhnuté 
radiátory a následne zničené podlahy a ko-
berce alebo zatečené steny a maľovky. veľmi 
časté sú aj požiare. v súčasnosti je každý 
deň nahlásený minimálne jeden požiar. pri 
nich ide o rozsiahle škody, keď je kompletne 
zhorený alebo zadymený nábytok a ostatné 
zariadenie,“ upozorňuje Lucia Muthová  
z Allianz – SP. Časté škody v domácnosti 
spôsobujú aj živelné pohromy, najmä at-
mosférické zrážky a víchrice. Silný vietor 
poškodí strechu, cez ktorú zatečú obvodo-
vé múry, podlahy a nábytok. Medzi „škod-
cov“ našich domácností patria nezriedka 
aj zlodeji, ktorí majú zálusk na hodnotné 
zariadenie. „pri krádežiach v domácnosti 
klienti najčastejšie hlásia odcudzenie elektro-
niky, ale aj rodinných šperkov, najmä zlata,“ 
bilancuje Lucia Muthová.

ohoDNoťte spRáVNe sVoje 
cENNOStI  
Ak chcete ochrániť všetko hodnotné a 
cenné pred „vodnými rizikami“, požiarom 
a ďalšími škodcami ako víchrica, krupo-
bitie, úder blesku, výbuch, ale aj krádež či 
vlámanie, je potrebné si okrem samotnej 
nehnuteľnosti poistiť aj svoju domácnosť. 
Komplexné poistenie domácnosti ochráni 
všetky hnuteľné veci, ktoré v budove 
máte. Teda, ľudovo povedané, „všetko,  
čo vypadne, ak by ste budovu otočili  
naruby“ – nábytok, sedačky, elektroniku, 
spotrebiče, koberce, ale aj šperky a ďalšie 
cennosti. Pri poistení domácnosti je 
dôležitý najmä vhodný výber predmetov 
poistenia (napríklad elektronické a op-
tické prístroje, cennosti, umelecké diela 
a starožitnosti, ostatné hnuteľné veci 
v budove) a tiež správne zvolená výška 
poistnej sumy. Tú si stanovuje klient sám 
a mala by zahŕňať reálnu hodnotu všet-
kých hnuteľných vecí, ktoré si chce klient 
poistiť. „najčastejšou chybou, s ktorou sa 
stretávame pri poistení, je dojednanie nízkej 
poistnej sumy, ktorá nezodpovedá reálnej 
hodnote vecí. pri vzniku poistnej udalosti 
tak poisťovňa škody preplatí len do výšky 
stanovenej poistnej sumy a klient si nemôže 
obnoviť svoju domácnosť v hodnote, ktorú 
mal pred vznikom poistnej udalosti,“ upozor-
ňuje Lucia Muthová.

poistite si sVojU DomáCNosť 
VÝhODNE
Aktuálne môžete v Allianz – SP získať 
komplexnú ochranu vašej domácnosti 
podľa vami vybraných rizík so zľavou  
až do výšky 60 %. Zľava platí pre dva  
z troch ponúkaných poistných modulov, 
a to modul Optimal (zľava 60 %) a mo-
dul Štandard (zľava 50 %), pri dojednaní 
poistnej sumy pre skupinu vecí Ostatné 
hnuteľné veci v budove vo výške minimál-
ne 15-tisíc eur. K poisteniu domácnosti 
je možné so zľavou dojednať aj poistenie 
zodpovednosti, poistenie náhrobného 
pomníka a poistenie skla. Viac informácií 
získate na www.allianzsp.sk alebo na čísle 
0800 122 222. 

Reko z materiálov  Allianz – SP

Foto: archív redakcie

ZHORENÝ NáByTOK, ZNIČE-
Né PODLAHy ALEBO SKRATy 
SPOTREBIČOV V RODINNOM 
DOME, ByTE ALEBO V REKRE-
AČNEJ CHATE. POISTITE SA A 
ZABRáNTE VšETKÝM NEPRED-
VíDATEľNÝM SITUáCIáM, 
KTORé OHROZUJú Váš 
MAJETOK. 

SVOJ DOMOV 
ochráňte



www.vub.sk      0850 123 000,  *0200

Reprezentatívny príklad: Mesačná anuitná splátka hypotéky vo výške 62 280 eur (k výške úveru 60 000 eur je pripočítaný špeciálny poplatok vo výške 2 280 eur) 
s úrokovou sadzbou 1,49 % p. a. pri 10-ročnej fi xácii a dobe splatnosti 30 rokov predstavuje 214,64 eura. Ročná percentuálna miera nákladov dosahuje 1,77 %, 
počet splátok 360. Výška poplatku za poskytnutie hypotéky je 0 eur. Celková čiastka, ktorú musí klient zaplatiť, je 77 270,40 eura (bez nákladov za vypracovanie 
znaleckého posudku, za vklad do katastra nehnuteľností a bez nákladov za poistenie nehnuteľnosti). Hodnota založenej nehnuteľnosti je 70 000 eur.

BUDETE MAŤ POKOJ

NA TÁÁÁKTO DLHO

ZAFIXUJTE SI VÝNIMOČNÝ ÚROK NA HYPOTÉKE
VŠETKO, ČO JE MOŽNÉ

13863 Inzercia DOM A BYVANIE 210x280.indd   1 23.11.16   11:06
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stavba vykurovanie

UVAŽUJETE NAD ESTETICKÝM, 
PRíJEMNÝM A VEľMI OBľúBE-
NÝM ZDROJOM TEPLA, KTORÝ 
BUDE DOMINANTOU CELEJ 
MIESTNOSTI? VSAďTE NA ŽIVÝ 
OHEň, PRETOŽE JE TO ZDROJ 
TEPLA, KTORÝ PôSOBí UPO-
KOJUJúCO A Má PRIAZNIVÝ 
VPLyV AJ NA NAšE ZDRAVIE.  

o krboch 

Môžete si dať vyhotoviť klasický, rusti-
kálny či moderný krb alebo kachľovú 

pec. Všetko závisí od vašich potrieb, ale 
skôr, ako sa rozhodnete pre jednu z alter-
natív, tak je dôležité zodpovedať určité 
otázky. Pýtali sme sa odborníka Ing. Daniela 
Mičica zo spoločnosti dm studio. 

 Aký by mal byť výkon vs. účin-
nosť krbovej vložky?
Často si ľudia myslia, že čím vyšší výkon 
krbovej vložky, tým je lepšia, pretože 
pri rovnakej dávke paliva odovzdá väčší 
výkon. Nie je to pravda. Treba si uve-
domiť, že samotná krbová vložka vám 
nedodá nijaký výkon pokiaľ v nej nehorí 
drevo. Tepelnú energiu vám teda dáva 
drevo a nie krbová vložka. Výkon zaria-
denia je následne potrebné prispôsobiť 
tepelnej potrebe objektu. Avšak výkon je 
okrem toho úzko spojený s účinnosťou 
zariadenia. To znamená, že vysoký výkon 
dokážeme s primeranou dávkou dosiah-
nuť aj v obyčajnom plechovom sude. Jeho 
účinnosť však bude veľmi nízka, a preto 
budú straty vysoké.

Matematicky sa to dá vyjadriť nasledovne:
» Ak z 1 kg dreva získame výkon cca 4 kW, 
potom na dosiahnutie výkonu 10 kW 
potrebujeme 2,5 kg dreva za hodinu.  

To, samozrejme, platí pri nereálnej účin-
nosti 100 % a za predpokladu, že používa-
me kvalitné palivo (t. z. tvrdé drevo do  
20 % vlhkosti – min. 2 roky sušené). 
Ak však má zariadenie účinnosť 20 % 
(napríklad otvorený krb pracuje s reálnou 
účinnosťou iba okolo 20 %), bude potreb-
ných na získanie výkonu 10 kW už  
12,5 kg/hod.  Špičkový spotrebič s kvalit-
nou krbovou vložkou a reálnou účinnosťou  
80 % bude potrebovať cca 3,1 kg/hod. « 

Správnou voľbou kvalitnej krbovej alebo 
pecnej vložky nielenže dosiahnete pohodu 
a požadovaný efekt, ale aj veľkú úsporu  
v rámci spotrebovaného paliva a vynalo-
ženej práce pri obsluhe.

 Aký typ krbu zvoliť do nízko-
energetického domu?
Klasický krb určite nie! Treba sa zame-
rať na akumulačné alebo sálavé stavby 

S ODBORNíKOM

Ing. Daniel Mičic, dm studio,

   člen cechu kachliarov



63

s menšími preskleniami dvierok. Akumu-
lačný krb s prstencami alebo kachľová pec 
s ťahovým systémom je v tomto prípade 
vhodným riešením. Nechceme si priestor 
prekúriť a mať pocit, ako by sme boli 
neustále niekde v saune. Tepelnú potrebu, 
naopak, potrebujeme rozložiť na dlhší 
časový interval a odovzdávať energiu 
v menších dávkach podľa tepelnej straty 
objektu. Dnešné technológie a kachliarske 
materiály nám dovoľujú pracovať so širo-
kým sortimentom. To znamená, že vieme 
nájsť riešenie pre akýkoľvek interiér. 

 Dá sa krb napojiť na centrálne 
vykurovanie?
Áno, je to možné. Svoju obľubu si získa-
vajú aj teplovodné krby a pece. Dokážu 
ohriať vodu v teplovodnom výmenníku 
a tú následne uskladniť do akumulačnej 
nádrže. Teplo z ohriatej vody sa ďalej 
distribuuje do celého domu prostred-

níctvom radiátorov alebo podlahového 
vykurovania, prípadne aj s možnosťou 
ohrevu úžitkovej vody (TÚV). Výkon a typ 
spotrebiča sa vždy musí nadimenzovať na 
tepelné straty domu. Pri teplovodnej tech-
nológii je teda možné krásne vykúriť celý 
dom krbom, a to aj v odľahlých miestnos-
tiach. Treba počítať s vyššou počiatočnou 
ivestíciou, tzn. základ: krbová vložka s ob-
stavbou + doplnková výbava ako akumu-
lačná nádrž, ventily, dopojenia, expanzná 
nádoba, elektronická regulácia atď. 

 V akej fáze stavby domu je 
najlepšie realizovať krb/pec 
a kedy spraviť prvú konzultáciu 
s kachliarskou firmou?
Konzultáciu je ideálne uskutočniť ešte 
v projektovej fáze domu. Takto sa vyhnete 
možným komplikáciám a neistotám 
v priebehu stavby. V spolupráci s vaším 
projektantom vám odborníci z krbového 

štúdia poradia, ako postupovať, aký krb 
alebo pec zvoliť, prepočítajú výkonnostné 
parametre a nastavia technológie tak, 
aby bol krb šitý na mieru práve vášmu 
interiéru a vašim potrebám. V tejto fáze je 
výborné naplánovať aj komínový systém 
a exteriérový prívod vzduchu. Viac infor-
mácií na www.dmstudio.sk

Reko v spolupráci s dm studio

Foto: dm studio a archív firiem Brunner, 

Sommerhuber, Hoxter
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stavba vykurovanie

Klimatizácia je perfektným riešením, 
ako si spríjemniť prostredie bytu či 
kancelárie počas celého roka. Vyso-

ká efektívnosť týchto jednotiek umožňuje 
dokonca podstatne usporiť na vykurovaní. 
Na jeseň alebo na jar, keď je chladnejšie a 
premenlivé počasie, netreba pri náhlom 
ochladení zapínať kúrenie (napríklad 
uviesť do prevádzky podlahové vykurova-
nie môže trvať i niekoľko hodín). 

Klimatizácia vykúri miestnosť veľmi 
rýchlo a rovnako rýchlo vie zareagovať na 
potrebu chladenia. Vykurovanie klima- 
tizáciou je výhodné najmä v období, keď 
je vonkajšia teplota tesne nad nulou.  
V takomto prípade dokáže ohrievať vzdu-
ch s oveľa nižšími nákladmi, ako je bežné 
pri vykurovaní elektrinou alebo plynom. 

kLimAtiZáCiA Do kAžDého 
poČAsiA 
Nástenná klimatizácia je najčastejším a 
cenovo najdostupnejším riešením klimati-
zovania a vykurovania priestorov stacio-
nárnymi zariadeniami. Nechať si namon- 

ROZHODNUTIE ZAOBSTARAť SI KLIMATIZAČNú JEDNOTKU 
NAJČASTEJšIE SúVISí S POTREBOU OCHLADZOVAť VZDUCH  
V HORúCICH LETNÝCH DňOCH. VäČšINA SPLITOVÝCH ČI MUL-
TISPLITOVÝCH KLIMATIZAČNÝCH JEDNOTIEK VšAK DOKáŽE 
V CHLADNEJšOM OBDOBí PRIESTOR AJ VyKUROVAť.

PRIKúRTE SI 
kLIMAtIZácIOu
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rovací výkon sa s klesajúcou vonkajšou 
teplotou mierne znižuje. Na kúrenie  
v zimnom období preto treba invertoro-
vú jednotku s vysokou účinnosťou. Tie 
najvýkonnejšie sa dajú efektívne použiť 
aj pri teplotách –15 °C či dokonca –30 °C. 
Klimatizáciami Sinclair s invertorom je 
možné vykúriť priestor aj pri vonkajších 
teplotách hlboko pod bodom mrazu. 

Všetky vnútorné jednotky sú vybavené 
prachovými filtrami a sú navrhnuté tak, 
aby úroveň hluku dosahovala zanedbateľ-
né hodnoty. Samozrejmosťou je diaľkové 
ovládanie i ekologické chladiace médium. 

Vďaka veľkej pozornosti venovanej výsku-
mu, vývoju, výrobe a testovaniu výrobkov 
dosahujú výrobky Sinclair vysokú úroveň 
kvality a spoľahlivosti.

PRINáŠAME kOMFORt 
Do žiVotA
Pre klientov je podstatné a dôležité 
zorientovať sa v širokej ponuke klimati-
začných systémov, aby predišli prípadným 
problémom pri jej inštalácii alebo sa vyhli 
zdravotným problémom. Zárukou správ-
neho fungovania klimatizácie je profesio-
nalita odborníkov a predajcov. Bezplatnú 
obhliadku priestorov na návrh klimati-
zácie si klienti môžu objednať priamo 
emailom na office@fidelia-service.sk. 
Viac na www.fidelia-service.sk.

Reko z materiálov Fidelia service

Foto: Fidelia service

Jedinečný a ničím nerušený dizajn v každom 

detaile – to je séria ARCTIC značky Sinclair: 

strieborné prevedenie, LED displej netra-

dične ukrytý pod predným panelom, ktorý 

následne presvecuje, kúrenie do –30 °C 

vonkajšej teploty a integrovaný wiFi modul.

ASh-13AIA1 Pt

 tepelné čerpadlá vzduch – vzduch,

 energetická trieda A++/A++,

 výkon chladenia 3,5 kw,

 výkon kúrenia 3,6 kw,

 záručná doba 3 roky,

 DC Inverter technológia,

 filter s katechínom a aktívny uhlíkový filter,

 dizajnový strieborný panel,

 minimálna hlučnosť vnútornej jednotky,

 PLASMATEC – iónová technológia,

 wiFi modul, aplikácia SMART do mobilu  

 na stiahnutie,

 nastaviteľné otváranie lamely,

 kúrenie do –30 °C,

 chladenie do –18 °C,

 nová konštrukcia kompresora,

 príslušenstvo: filter s aktívnym uhlíkom.

tovať klimatizáciu sa odporúča hlavne 
tam, kde nie je žiadne kúrenie, pretože 
oproti klasickým elektrickým konvekto-
rom alebo plynovým gamatom je kúrenie 
klimatizáciou, ktorá funguje na princípe 
tepelného čerpadla vzduch – vzduch, 
výrazne lacnejšie. Spotreba elektrickej 
energie, vynaložená na odobratie tepla  
z vonkajšieho prostredia, môže byť pri 
optimálnych podmienkach i 5-krát nižšia 
ako energetická hodnota získaného tepla. 
To znamená, že tepelné čerpadlo spot-
rebuje niekoľkonásobne menej elektriny 
ako elektrický ohrievač s rovnakým vyku-
rovacím výkonom.
 
VykuROVANIE kLIMAtIZácIOu 
Až Do –30 °C
Pri mínusových teplotách je vykurovanie 
klimatizáciou náročnejšie, pretože vyku-



Malý, tichý, úsporný, spoľahlivý, chytrý a za 
dobrú cenu – to sú najčastejšie očakávania 
od zdroja tepla pre rodinný dom.  

Kotly FONDITAL dokonale spĺňajú tieto po-
žiadavky a môžu byť aj pre vás tou správnou 
voľbou.   

Harmónia  konceptu riešenia, použitie naj-
novších technológií, precízna kontrola kvality 
a bohatá vybavenosť inovatívnymi prvkami 
sú nosným úspechom značky FONDITAL. 
Tieto vlastnosti uspokoja aj tých najnáročnej-
ších, ktorí pracujú s kotlami FONDITAL alebo 
ich vlastnia a prevádzkujú:

Závesný plynový kondenzačný kotol na vykurovanie a výrobu TV
s uzavretou spaľovacou komorou v nasledujúcich vyhotoveniach:
 KC – na vykurovanie a prípravu TV v doskovom nerezovom

 výmenníku
 KRB – na vykurovanie a prípravu TV v externom zásobníku
 KR – len na vykurovanie

Vlastnosti a výhody riešenia ITACA:
 Široký rozsah modulácie 1:9 – nižšia spotreba plynu a dokonalá

 regulácia kotla
 Displej s veľkým dotykovým užívateľským rozhraním –

 jednoduché intuitívne ovládanie
 Regulácia s reálnym časom – možnosť riadenia ÚK a TV

 pomocou časových programov bez nutnosti ďalšej regulácie
 Výkonný výmenník  na TV (verzia KC) – rýchly ohrev TV 
 Modulačné čerpadlo – nízka spotreba energie pre optimálny

 chod kotla a vyššie úspory
 Kontrola 2 vykurovacích zón pomocou dvoch teplotných sond

 v štandardnom vybavení (sondy nie sú súčasťou dodávky)
 Ovládanie solárneho čerpadla – jednoduché pripojenie

 solárneho systému bez ďalších nákladov na reguláciu
 Kotol je možne riadiť externým OpenTherm regulátorom

 aj s ovládaním cez GSM
 Ekvitermická regulácia pre ekonomickú prevádzku kotla

 a vyššie úspory
 Jednoduchá montáž, servis a údržba 
 Flexibilita inštalácie vďaka stupňu elektrickej ochrany IPX5D
 Trieda účinnosti ÚK / TV (verzia KC): A / A
 NOx emisná trieda (EN 297/EN483): 5

DOTYKOVÝ DISPLEJ
– jednoduché intuitívne ovládanie

kondenzačný

pre
domácnosti

ohrev TV 
v externom 
zásobníku

prietokový 
ohrev

ekvitermická 
regulácia

modulácia 1:9

kompaktné 
rozmery

XXL INOX 
výmenník TV

Open Therm

GSM
ovládanie

trieda NOx 5

pripravené
pre solár

KONDENZAČNÉ ZÁVESNÉ KOTLY

ITACA Condensing

ENBRA Slovakia s.r.o. www.enbra.sk Zdroje tepla

Model KC / KRB / KR 12 KC / KRB / KR 24 KC / KRB / KR 28 KC / KRB / KR 32

Tepelný príkon
Max ÚK kW 12,0 23,7 26,4 30,4
Max TV kW 18,0 / - / - 27,3 / - / - 30,4 / - / - 34,5 / - / -

Tepelný výkon 80/60 °C
Min kW 1,8 2,7 3,0 3,9

Max ÚK kW 11,6 22,9 25,4 29,4
Tepelný výkon 50/30 °C Max ÚK kW 12,6 24,9 27,9 32,3

Účinnosť 80/60 °C
Pmax % 97,1 96,7 96,4 96,8
Pmin % 90,3 91,4 92,3 92,9

Účinnosť 50/30 °C
Pmax % 105,1 105,1 105,5 106,2
Pmin % 105,0 104,9 104,5 104,8

Účinnosť pri 30 % Pmax % 106,0 106,5 107,0 108,3
Trieda energetickej účinnosti ÚK A
Trieda energetickej účinnosti TV A / - / -
Trieda NOx 5
Produkcia TV ΔT 30 °C l/min 8,8 / - / - 13,4 / - / - 15,5 / - / - 16,2 / - / -
Pracovný tlak ÚK Max bar 3

Pracovný tlak TV  
Min bar 0,5 / - / -
Max bar 6 / - / -

Expanzná nádoba l 10

Maximálna dovolená
dĺžka dymovodu

60/100 m 9,0 10,0 9,0 7,0
80/125 m 13,5 14,5 13,5 10,5
80 + 80 m 152,0 84,0 91,0 78,0

Stupeň elektrickej ochrany IP IPX5D
Rozmery š / h / v mm 420 x 750 x 315

Hmotnosť kg 32,0 / 32,0 / 30,5 34,5 / 33,2 / 32,0 35,5 / 34,7 / 33,5 37,0 / 36,1 / 35,0

Objednávací kód
KC KITK62CR12 KITK62CR24 KITK62CR28 KITK62CR32

KRB KITK62RU12 KITK62RU24 KITK62RU28 KITK62RU32
KR KITK62RR12 KITK62RR24 KITK62RR28 KITK62RR32

E
ív

DOTYKOVÝ DISPL
– jednoduché intuití

METERING     REGULATION     HEATING     ALTERNATIVE ENERGIES

Kotol FONDITAL –
srdcom a teplom vášho domova.
Kotol, ktorý si zamilujete.

Závesný plynový kondenzačný kotol na vykurovanie a výrobu TV 
s uzavretou spaľovacou komorou v nasledujúcich vyhotoveniach: 

 KC – na vykurovanie a prípravu TV v doskovom nerezovom
 výmenníku

 KRB – na vykurovanie a prípravu TV v externom zásobníku

 KR – len na vykurovanie

Vlastnosti a výhody riešenia MINORCA:
 Rozsah modulácie 1:5 – optimálna regulácia kotla

 Účinnosť až 109,6 % – nižšia spotreba plynu 

 Dvojriadkový LCD displej a tlačidla na ovládanie
 – jednoduchá obsluha a nastavenie parametrov

 Ukazovateľ tlaku v systéme ÚK, vďaka ktorému nie je potrebná
 montáž tlakomeru na systém ÚK

 Doskový výmenník na TV (verzia KC) z nerezovej ocele
 – spoľahlivá prevádzka a dlhá životnosť 

 Modulačné čerpadlo – nízka spotreba energie pre optimálny
 chod kotla a vyššie úspory

 Kotol je možne riadiť externým OpenTherm regulátorom
 alebo ON/OFF termostatom 

 Ekvitermická regulácia pre ekonomickú prevádzku kotla
 a vyššie úspory 

 Jednoduchá montáž, servis a údržba 

 Flexibilita inštalácie vďaka stupňu elektrickej ochrany IPX4D

 Trieda účinnosti ÚK / TV (verzia KC): A / A

 NOx emisná trieda (EN 297/EN483): 6

KONDENZAČNÉ ZÁVESNÉ KOTLY

MINORCA Condensing

ENBRA Slovakia s.r.o. www.enbra.sk Zdroje tepla

Model KC 24 KRB 24 KR 24

Tepelný príkon
Max ÚK kW 20 20 20
Max TV kW 24 – -

Tepelný výkon 80/60 °C
Min kW 4,8 4,8 4,8

Max ÚK kW 19,5 19,5 19,5
Tepelný výkon 50/30 °C Max ÚK kW 21 21 21

Účinnosť 80/60 °C
Pmax % 97,3 97,3 97,3
Pmin % 95,7 95,7 95,7

Účinnosť 50/30 °C
Pmax % 105,3 105,3 105,3
Pmin % 107,8 107,8 107,8

Účinnosť pri 30 % Pmax % 109,6 109,6 109,6
Trieda energetickej účinnosti ÚK A
Trieda energetickej účinnosti TV A – –
Trieda NOx 6
Produkcia TV ΔT 30 °C l/min 12,2 – –
Pracovný tlak ÚK Max bar 3

Pracovný tlak TV  
Min bar 0,5 – –
Max bar 6 – –

Expanzná nádoba l 7

Maximálna dovolená
dĺžka dymovodu

60/100 m 12
80/125 m 17
80 + 80 m 95

Stupeň elektrickej ochrany IP IPX4D
Rozmery š / h / v mm 400 x 700 x 250
Hmotnosť kg 26 25,4 25,2

Objednávací kód KMFK62CR24 KMFK62RU24 KMFK62RR24

09/2016

ohrev TV 
v externom 
zásobníku

Len pre model KC

prietokový 
ohrev

ekvitermická 
regulácia

modulácia 1:5

A – Nastavenie teploty teplej vody
B – Voľba pracovného stavu a potvrdenie parametrov
C – Reset alarmov a návrat do menu pri voľbe parametrov
D – Nastavenie parametrov vykurovania
E – LCD displej
F – Ukazovateľ tlaku v systéme ÚK

kompaktné 
rozmery

Open Therm

trieda NOx 6

kondenzačný

pre
domácnosti

 A

 A

–  Projektanti oceňujú najmä technické  
 parametre a vybavenosť kotlov, čo
 umožňuje ich bezproblémové využitie  
 napríklad pre nízkoenergetické moderné  
 stavby v kombinácii s alternatívnymi   
 zdrojmi tepla.

–  Špecialisti zabezpečujúci inštaláciu  
 a servis vyzdvihujú ich spoľahlivosť,   
 do detailov premyslené usporiadanie  
 a univerzálnosť náhradných dielov.   

www.ENBRA.sk   tel.: 0918 390 393

 Vďaka týmto vlastnostiam je montáž, servis a údržba jednoduchá, rýchla a vlastníkovi kotla výrazne šetrí  
 prevádzkové náklady.

–  Užívatelia kotla dostanú výrobok úsporný, ľahko ovládateľný, spoľahlivý, s komfortnou prevádzkou a za  
 cenu, ktorá príjemne prekvapí.

Firma ENBRA Slovakia, s. r. o. – exkluzívny partner 
výrobcu kotlov FONDITAL na Slovensku. 

Pre odbornú a širokú verejnosť radi poskytneme 
potrebné informácie, poradíme a navrhneme riešena 
na mieru.



DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r.o.
Brněnská 3794 / 27
669 02 Znojmo

Kotle na štiepku
• výkon 20-200 kW
• kaskáda až 6 kotlov (max. 1200 kW)
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Kotle na kusové drevo
• výkon 20-60 kW pro 1/2 m polena
• výkon 35 / 49 kW pro 1 m polena
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Kotle na pelety
• výkon 6-200 kW
• kaskáda až 6 kotlov (max. 1200 kW)
• 5. emisná trieda
• ekodesign

Telefon: +420 515 241 848
Mobil: +420 725 311 119
Email: drevoprodukt@drevoprodukt.cz
           kotle@drevoprodukt.cz

www.hargassner.cz
www.drevoprodukt.cz

Keramické dlažby a prírodný kameň patria k najstarším nástrojom architektúry pre 
navrhovanie rôznych vnútorných i vonkajších priestorov. Tvorivosť nepozná hranice. 
Starostlivým výberom môžeme zvoliť vhodné obklady do kúpeľní, spŕch, toaliet, 
plaveckých bazénov, sáun, vestibulov, schodíšť, bytových priestorov i exteriérov. 
Silnou stránkou obkladových prvkov je popri veľmi dlhej životnosti najmä možnosť 
jednoduchého a hygienického čistenia. Pre zodpovedajúce zázemie a profesionálne 
aplikácie.

HASIT špeciálne vyvinul kompaktibilné produkty a systémové riešenia v oblasti 
lepenia a škárovania obkladov. HASIT – kompatibilné produkty a systémové 
riešenia pre profesionálnu aplikáciu.Vďaka dôkladnému vývoju dodáváme lepiace a 
špárovacie hmoty v špičkovej  kvalite.
 

Komplexné obKladové systémy 
pre profesionálov

Hasit slovaKia, s. r. o.
Výrobca suchých omietkových zmesí
Lozorno 932
SK-900 55 Lozorno

Odbyt:
Tel.: +421 2 6010 2444
Mobil: +421 915 995 761
Fax: +421 2 6596 8221
E-mail: odbyt@hasit.sk

aG 600 e.f.a. – inteligentné lepidlo „jedno na všetko“ C2te
AG 650 FLEX S1 – flexibilné profesionálne lepidlo C2TE S1
AG 688 HYBRID KLEBER – kombinované lepidlo C2TE S1/CM – univerzálne kombinované 
tenkovrstvé flexibilné lepidlo plniace aj funkciu poistnej hydroizolácie

www.hasit.sk



68

stavba vykurovanie

Tepelné čerpadlá odberajú teplo 
z okolitého prostredia, následne ho 
odovzdávajú vykurovacej sústave – 

radiátorom alebo podlahovému vykurova-
niu – a využívajú ho tiež na ohrev pitnej 
vody. Na rozdiel od tradičných kotlov 
ich využijeme aj v letnom období, počas 
ktorého môžu vyrábať studenú vodu pre 
chladenie vášho domu. Udržiavajú tak 
príjemnú klímu počas celého roka. Časť 
energie odoberajú z obnoviteľných zdro-
jov, vďaka čomu predstavujú ekologickú 
a zároveň úspornú alternatívu k tradič-
ným vykurovacím systémom.

CENy ZA ENERGIE Sú KON-
šTANTNE VySOKé, PRETO 
HľADá MNOŽSTVO ľUDí 
úSPORNé ALTERNATíVNE 
RIEšENIA NA VyKUROVANIE 
DOMáCNOSTí. JEDNÝM 
Z NICH JE VÝMENA TRADIČ-
NéHO KOTLA ZA TEPELNé 
ČERPADLO, KTORé VyPRO-
DUKUJE AŽ 75 % TEPLA 
úPLNE ZADARMO.

úSPORA S tEPELNÝM 
ČeRpADLom 
Tepelné čerpadlá Daikin šetria prevádz-
kové náklady. „V závislosti od modelu 
a vonkajších podmienok dodáva tepelné 
čerpadlo Daikin Altherma až do 4 kWh 
využiteľného tepla na každú kWh 
elektrickej energie, ktorú spotrebuje. To 
znamená, že približne 75 % tepla vypro-
dukuje zadarmo,“ hovorí Eva Baltészová 
zo spoločnosti Daikin. Nízkotepelné 
čerpadlo Daikin Altherma LT pracuje až 
päťkrát účinnejšie než tradičné vykuro-
vacie systémy, navyše poskytuje možnosť 
pripojenia na solárne panely, čím sa 
úspora ešte zvýši.

MODERNÝ DIZAjN 
A INtELIgENtNé OVLáDANIE
Nástenné vnútorné jednotky získavajú 
moderný nadčasový vzhľad. Neustále sa 
zmenšujú, napriek tomu si zachovávajú 
maximálnu účinnosť a funkčnosť. Dizajn 
„všetko v jednom“ spája hydrobox spolu 
s vopred vybraným zásobníkom teplej 
pitnej vody do kompaktnej jednotky. Tá 
obsahuje ovládač s veľkým displejom a in-
tuitívnym ovládaním. V ponuke nastavení 
sú časovače pre vykurovanie, chladenie 
aj ohrev vody, ktorými docielite stabilné 
teploty. Tepelné čerpadlo Daikin Altherma 
LT tak predstavuje najlepšie, najkomfort-
nejšie a najúčinnejšie riešenie pre teplo 
vášho domova.

Reko zmateriálov Daikin

Foto: Daikin

PENIAZE AJ PRIESTOR



Daikin Altherma.
Vykurovanie aj chladenie  
pre každý domov. pre každý domov. 

Komplexný servis pre váš domov.
Daikin Altherma je jednotkou na trhu tepelných čerpadiel už viac ako 10 rokov. Predstavuje moderné, vysoko spoľahlivé, 
užívateľsky prístupné  a mimoriadne úsporné riešenie v oblasti vykurovania a prípravy pitnej teplej vody v domácnostiach.

Tepelné čerpadlo je komplexným riešením pre komfortné bývanie a alternatívou k tradičným vykurovacím systémom. 
Teplo získava z okolitého prostredia, a následne ho odovzdáva vykurovacej sústave alebo ho využíva na ohrev pitnej vody. 
Oproti tradičným kotlom je možné tepelné čerpadlá využívať aj v letnom období, počas ktorého môžu vyrábať studenú vodu 
pre chladenie vášho domu. 

V závislosti od modelu a vonkajších podmienok dodáva tepelné čerpadlo Daikin Altherma až do 5 kWh využiteľného tepla na 
každú kWh elektrickej energie, ktorú spotrebuje. To znamená, že približne 80 % tepla vyprodukuje úplne zadarmo.

 

10 ROKOVV EÚ VIAC AKO

2v1 - Vykurovanie 
aj chladenie

Dlhá 
životnosť

Profesionálny
servis

Nízka
 spotreba 

Možnosť pripojenia 
solárneho panelu

NAJPREDÁVANEJŠIE
tepelné čerpadlo v Európe

www.altherma.sk

Daikin_Altherma_DaB_210x280+3spad.indd   1 28. 10. 2016   15:10:26
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stavba úsporné bývanie

pRemýšľAte NAD 

úSPORNÝM DOMOM? 
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V prvej polovici novembra sa na Slo-
vensku konali Medzinárodné dni 
pasívnych domov, ktoré zastrešuje 

Inštitút pasívnych domov (IEPD). Počas 
troch dní mohli záujemcovia navštíviť 
referenčné stavby v úspornom štandarde 
a presvedčiť sa, ako sa v nich žije. Okrem 
obzerania technických riešení či architek-
túry je najväčším benefitom takejto akcie 
možnosť opýtať sa skutočných obyva-
teľov stavieb, ako sa v nich býva aj po 
niekoľkých rokoch. Je to tiež vynikajúca 
príležitosť pre každého nerozhodnutého 
investora. „počet pasívnych či nízkoenerge-
tických domov na slovensku každým rokom 
rastie. presné číslo nepoznáme, no vieme, 
že sa už dajú počítať na desiatky, kým pred 
niekoľkými rokmi sme ich vedeli spočítať na 
prstoch jednej ruky,“ konštatuje Vladimír 
Balent, odborník na pasívne domy. 

O REFERENCIE NIE JE NúDZA. 
šETRNÝ DOM UŽ DáVNO NIE 
JE „PANSKé HUNCúTSTVO“. 
NAOPAK, MáLOKTO SI DNES 
MôŽE DOVOLIť „ROZHADZO-
VAť“ NA úČTOCH ZA ENER-
GIE. AK SA CHySTáTE STAVAť 
DOM, KTORÝ DOKáŽE šETRIť, 
NEZABUDNITE, ŽE úSPORU 
VyTVáRATE UŽ PRI VÝBERE 
VHODNéHO POZEMKU. 
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stavba úsporné bývanie

„počas medzinárodných dní pasívnych domov 
odporúčam záujemcom skočiť do susedného 
Rakúska, kde sa kúsok od našich hraníc 
nachádza viac ako tucet veľmi kvalitných 
a naozaj efektívnych domov,“ odporúča 
odborník. 

Ako NA to? 
Ak ste sa už rozhodli a nepotrebujete sa 
prechádzať po referenčných stavbách, 
základným pravidlom, na ktorom stojí 
a padá celá úsporná filozofia, je výber 
pozemku a projekt. „úspora domu do veľkej 
miery súvisí s jeho polohou a orientáciou. vie-
tor, tieň, nepravidelný pozemok či svahovitý 
pozemok – všetky tieto faktory môžu úsporu 
ovplyvniť. architekt či projektant by mal byť 
preto prítomný už pri výbere miesta. vyhnete 
sa tak nepríjemným prekvapeniam,“ vysvet-
ľuje Vladimír Balent. Ďalšou zásadou je 
vypracovanie energetického hodnotenia, 
ktorý by mal určiť, aký stupeň úspory by 
mal dom dosahovať. „energetické hodnote-

nie je povinnou súčasťou každého projektu. 
tvorí ho tepelno-technický posudok, v ktorom 
je vypočítaná celková potreba energie domu 
so všetkými zariadeniami na vykurovanie, 
vetranie a ohrev teplej vody,“ konštatuje 
Jozef Kadlečík, odborník na energetic-
ké certifikáty. Dodáva, že dom sa podľa 
výsledných hodnôt zaradí do energetickej 
triedy, pričom novostavba musí byť zara-
dená pre primárnu energiu do triedy A. 

Pri realizácii si dajte pozor na detaily
Nie, nebojte sa, nemusíte dať výpoveď 
v práci a začať študovať techniku. Stačí, 
keď zveríte stavbu domu overenej firme 
a kvalitnému stavbyvedúcemu. „pri stavbe 
nízkoenergetického či pasívneho domu je cie-
ľom dosiahnuť v prvom prípade spotrebu od 
15 do 50 kWh na meter štorcový za rok, pri 
pasívnych domoch by sa mala spotreba pohy-
bovať v rozmedzí od 5 do 15 kWh na meter 
štvorcový za rok. štandardné staršie domy, 
ktoré u nás prevládajú, majú pre porovnanie 

náš pasívny dom 
stojí v Rakúsku, no 
autoRom pRojektu 
je slovenský 
aRchitekt, ktoRý sa 
tejto pRoblematike 
venuje už dlhé 
Roky. sme dvaja 
dospelí a tRi deti, 
v dome bývame už 
viac ako 3 Roky 
a sme maximálne 
spokojní.“ 



spotrebu okolo 200 kWh na meter štvorcový 
na rok,“ vysvetľuje Vladimír Balent. Pri ta-
kej výraznej úspore však logicky záleží na 
detailoch. „základom každej úspornej stavby 
je kvalitné zateplenie, ktoré spĺňa podmien-
ky normy, platnej od januára tohto roka,“ 
vysvetľuje odborník. Okrem zateplenia sa 
oplatí venovať veľa pozornosti aj výberu 
zdroja vykurovania či ohrevu teplej vody 
– aj v tejto otázke sa však oplatí poradiť 
s odborníkmi. Rôzne riešenia sú totiž 
vhodné pre rôzne stavby a rôzne individu-
álne potreby klientov. 

NA tEPE DOBy  S MAtERIáLMI 
NoVého tisíCRoČiA
Ak máte chuť a čas, určite by ste mali 
venovať pozornosť aj výberu vhodných 
materiálov a výrobkov. Stavba domu je 
nesmierne komplexný projekt, ktorý  
vyžaduje veľké množstvo dodávateľov.  
„z mojej skúsenosti vyplýva, že najspokojnej-
ší sú klienti, ktorí vedia, čo od bývania chcú,“ 

hovorí odborník. „pri zateplení sú na trhu 
naozaj výnimočné novinky, jednou z nich je 
napríklad zatepľovacia doska isoveR clima 
034, ktorá je okrem vynikajúcich tepelno-
izolačných vlastností zaujímavá aj tým, že 
obsahuje až 80 percent recyklovaného skla,“ 
hovorí Vladimír Balent. Ak chcete byť 
naozaj ekologickí, okrem spotreby vášho 
budúceho domu by vás mohlo zaujímať 
aj to, či sú stavebné materiály použité pri 
stavbe domu ekologické, alebo nie. „ clima 
034 je výborným príkladom, keďže okrem 
toho, že je sama z recyklovaného materiálu, 
dokáže na stavbe oproti bežnej minerálnej 
izolačnej doske ušetriť až tonu materiálu.“

A Aké jE BÝVANIE V úSPORNOM 
Dome? pRUDko NáVykoVé
Pasívne a nízkoenergetické domy majú 
o niečo vyššie vstupné náklady, ktorých 
návratnosť sa dá vypočítať len veľmi 
ťažko. Ak však chcete vedieť, aké to je 
bývať v dome, ktorý sporí energiu, stačí 

sa opýtať majiteľov. „náš pasívny dom stojí 
v Rakúsku, no autorom projektu je slovenský 
architekt, ktorý sa tejto problematike venuje 
už dlhé roky. sme dvaja dospelí a tri deti, 
v dome bývame už viac ako 3 roky a sme 
maximálne spokojní,“ hovorí 35-ročná 
Katarína. „najprv som sa bála, ako bude 
vyzerať riadené vetranie s rekuperáciou a či 
si zvyknem na to, že nemôžem otvárať okno, 
kedy sa mi zapáči, ale v skutočnosti som sa 
obávala zbytočne – neustály prísun čerstvého 
vzduchu požadovanej teploty je jednoducho 
vynikajúci zlepšovák, nie komplikácia,“ do-
dáva spokojná obyvateľka domu. O výho-
dách úsporného bývania sa hovorí veľa, 
či už v súvislosti so šetrením nákladov, 
alebo v súvislosti so životným prostredím. 
„v skutočnosti však ide o bývanie, ktoré o nie-
koľko rokov nebude možnosťou, ale nutnos-
ťou. už dnes smerujú všetky zákony a normy 
k sprísňovaniu požiadaviek a tento trend 
bude pokračovať aj naďalej. a to je dobre,“ 
dodáva na záver Vladimír Balent. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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MODERNÉ OKNÁ
PRE MODERNÝCH ĽUDÍ

 NOVES okná, a.s., Radlinského 24
 052 01 Spišská Nová Ves, office@noves.sk

bezplatná infolinka: 0800 111 712

www.noves.sk



MODERNÉ OKNÁ
PRE MODERNÝCH ĽUDÍ

 NOVES okná, a.s., Radlinského 24
 052 01 Spišská Nová Ves, office@noves.sk

bezplatná infolinka: 0800 111 712

www.noves.sk

Certifi kované cementy, betóny, kamenivo,

špeciálne spojivá.

Široká sieť betonární po celom Slovensku.

Kvalita a spoľahlivé riešenia lídra v oblasti

stavebných materiálov.

CRH (Slovensko) a.s.

www.crhslovakia.com 

www.crhcement.sk

www.crhbeton.sk

V STAVEBNÍCTVE
SA VYZNÁME.
SME CRH.

97

 PLASTOVÉ       HLINÍKOVÉ       OKNÁ a DVERE       SERVIS              TIENIACA TECHNIKA

"Slovenské okná
bez starostí

už od roku 1992"
 Najúspornejšie okná
na trhu (Uw=0,71)

 Bezkonkurečná
dostupnosť a kvalita

servisu všetkých okien

97

www.stavex-plast.sk
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stavba okenné systémy

ných dverí Inoutic dosahuje výborné 
hodnoty Uf = 1,3 W/ (m2. K).

BeZpeČNé A štýLoVé 
PREPOjENIE INtERIéRu 
A ExtERIéRu
Hliníkový plášť poskytuje rámu dokonalý 
vzhľad hliníku pri zachovaní všetkých 
predností plastových profilov. To zname-
ná výborné tepelnoizolačné vlastnosti 
okna. Výhodou sú tiež prakticky neobme-
dzené farebné varianty. Hliníkové kryty 
pre zdvižno-posuvné dvere umožnia 
zladiť ich s oknami, vyrobenými z profilov 
Inoutic s hliníkovým opláštením.
Bezbariérový prah má nízku výšku, len  
15 mm, a je vyrobený z hliníka. Jeho kon-

PRESKLENé PLOCHy 
PRE MODERNé StAVBy

štrukcia zaistí vysokú stabilitu a bezpeč-
nosť. Toto riešenie je ideálne nielen pre 
novostavby, ale aj pre rekonštrukcie. 

Zdvižno-posuvné dvere Inoutic s úzkym 
rámom možno kombinovať so všetkými 
okennými systémami Inoutic – Eforte, 
Prestige a Arcade. Viac informácií na 
www.inoutic.sk.   

Reko z materiálov Inoutic

Foto: Inoutic 

MEDZI CHARAKTERISTICKé 
PRVKy MODERNÝCH STAVIEB 
PATRí PRECHOD MEDZI 
INTERIéROM A VONKAJšíM 
PROSTREDíM CEZ VEľKORySú 
PRESKLENú PLOCHU. INOUTIC 
PRETO PREDSTAVIL SySTéM 
ZDVIŽNO-POSUVNÝCH DVERí 
S NOVÝM úZKyM RáMOM 
S POHľADOVOU šíRKOU LEN 
45 MM. šTíHLy PROFIL RáMU 
OKNA ZAISTí V INTERIéRI 
O 10 % VIAC DENNéHO 
SVETLA. 

Systém zdvižno-posuvných dverí 
Inoutic sa okrem nového úzkeho rámu 

rozšíril aj o bezbariérový prah a hliníkové 
prekrytie profilu. Umožňuje tak moderné 
a maximálne presvetlené bývanie.

Zdvižno-posuvné dvere Inoutic sa vyzna-
čujú komfortným ovládaním a sú určené 
pre vstup na terasu alebo balkón. Ako 
jediný výrobca plastových profilov ponúka 
spoločnosť Inoutic systém zdvižno-posuv- 
ných dverí so stavebnou hĺbkou len 76 
mm. Systém možno pre maximálnu tepel-
nú izoláciu osadiť zasklením až do šírky 
52 mm. K nej prispieva aj patentované 
tesnenie v zasklievacej drážke. Súčiniteľ 
prechodu tepla rámom zdvižno-posuv-

 Vďaka konštrukcii s podpornými pre-

pážkami a upevneniu priamo do podlahy je 

nový plochý prah pre zdvižno-posuvné dvere 

Inoutic mimoriadne stabilný.

 Nový úzky rám fixnej časti zdvižno-posuv-

ných dverí zvyšuje dopad svetla do interiéru 

minimálne o 10 %. Je preto dizajnovým i 

funkčným riešením.

 Nové hliníkové kryty dodajú zdvižno-posuv-

ným dverám moderný vzhľad a umožňujú ich 

zladenie s oknami. 
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tesnenie, pri ktorom vzniká minimálna 
potreba nastavovať prítlak a kovanie 
portálu. Výrobca ponúka možnosť do-
montovať tlmiče zatvárania, od bežných 
až po špecifické plynové tlmiče, ktoré sa 
postarajú o plynulé zatvorenie portálu. 
Spoločnosť Mirador prináša aj ďalšiu 
pozitívnu správu – tou je nový spodný 
prahový profil. Je vyrobený zo sklolami-
nátu, čo znamená lepšie tepelnoizolačné 
vlastnosti prahu a jeho bezbariérovosť pri 
jeho výške len 5 milimetrov. 

jeDNoDUChá úDRžBA
Okrem základného trojvrstvového náteru, 
ktorý okno získa ešte vo výrobe, sa o dre-
vo postará špeciálna ošetrovacia sada, 
ktorú možno získať u predajcu. Prípra-
vok uzavrie všetky mikrotrhliny, ktoré 
vznikli pod vplyvom počasia. Stačí ním 
jeden až dvakrát ročne prejsť po povrchu 
okna (najmä z exteriérovej strany). Tento 
dôležitý krok zaberie majiteľovi niekoľko 
minút ročne. Odporúča sa ho použiť práve 
na jar a na jeseň. Viac na www.mirador.eu.                 

Reko z materálov Mirador

Foto: Mirador  

 

PRíTOMNOSť DREVA DODáVA INTERIéRU HREJIVé TEPLO. NIE JE 
TO LEN O POCITE JEHO OByVATEľOV, ALE TIEŽ O POHľADE NA 
JEHO TEPELNOIZOLAČNé VLASTNOSTI. 

Drevo je jedným z prírodných mate- 
riálov, ktorým sa ľudia radi obklopu-

jú. Charakterizuje ho prirodzená kresba, 
široká škála farieb a priaznivé fyzikálne 
a mechanické vlastnosti. Drevené okná sú 
aj v čase plastových a hliníkových okien 
stále žiadaným artiklom na slovenskom 
trhu. Môžu za to ich mechanické a tepel-
noizolačné vlastnosti, ktoré sa vplyvom 
súčasných technológií stále viac zlepšujú. 
Drevené okná navyše esteticky dotvárajú 
interiér. 

INOVOVANé RIEŠENIE
Profil Mirador 923 je momentálne 
jedným z najhrubších profilov, z ktorých 
sa vyrábajú drevené okná na Slovensku. 
Súčasťou profilu je kvalitná sklenená 
výplň vo forme izolačného trojskla, ktoré 
má hodnotu súčiniteľa prechodu tepla za-
sklením (Ug) 0,5 W/m2K;  pritom hodnota 
súčiniteľa prechodu tepla okna (Uw) je 
0,79 W/m2K. Okno tak spĺňa nároky všet-
kých náročných klientov, ktorým záleží na 
šetrení energií a na životnom prostredí. 

Mirador vo svojom sortimente ponúka 
výrobu zdvižno-posuvných portálov, 
ktoré sú v súčasnosti veľmi využívaným 
prvkom modernej výstavby. Súčasťou HS 
portálov je aj štvornásobné silikónové 

DREVA
SA NETREBA Báť

MIRADOR, Pletiarska 20, 969 01 Banská Štiavnica 
tel.: 045/692 06 16 

e-mail: mirador@mirador.eu

OKNÁ, ZA KTORÝMI 

BÝVA HORÚCO ...

D R E V O H L I N Í KO V É  O K N Á  
A  D V E R E

W W W . M I R A D O R . E U

D R E V O H L I N Í KO V É  O K N Á 

D O  M O D E R N ÝC H  

R O D I N N ÝC H  D O M O V
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tento nedostatok takmer odstráni. Preto 
je spojenie týchto materiálov ideálnym 
riešením. 

DREVO – najobľúbenejší prírodný mate-
riál, z ktorého je nosná rámová konštruk-
cia, zaisťuje tvarovú stálosť, má svoju 
prirodzenú štruktúru, pôsobí útulne a 
teplo. Hliníkové opláštenie z vonkajšej 
strany zvyšuje odolnosť okien aj v nároč-
ných klimatických podmienkach, zaisťuje 
bezúdržbovosť a zvyšuje životnosť.

KONŠTRUKČNé RIEŠENIE – stabilné a 
zároveň pohyblivé spojenie hliníkového 
plášťa s drevom si ľahko poradí s kolí-
saním teplôt a rozdielnou rozťažnosťou 
materiálov. Spojenie hliníka a dreva 

umožňuje 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 ce-
listvosť dreveného okna ani jeho tepelno- 
a zvukovoizolačné vlastnosti. Okná 
spĺňajú tiež požiadavky pre nízkoenerge-
tické stavby. Vhodnou voľbou farebného 
odtieňa drevohliníkových okien možno 
dotvoriť fasádu domu a dosiahnuť tak 
vysoko estetický vzhľad stavby. Viac 
informácií na www.unigroup.sk.

Reko z materiálov Unigroup

Foto: Unigroup

NAJNOVšíM TRENDOM 
A šPIČKOU V OBLASTI 
OKIEN Sú V SúČASNOSTI 
DREVOHLINíKOVé 
OKNá. KOMBINOVANIE 
PRíRODNéHO MATERIáLU 
S KOVOM SA MôŽE 
ZDAť NA PRVÝ POHľAD 
ZVLášTNE, Má VšAK SVOJE 
OPODSTATNENIE. 

Kombinácia drevených okien s hliní-
kovým opláštením spája najlepšie 
vlastnosti oboch materiálov. Každý 

z materiálov je využitý tam, kde sa najviac 
hodí. Drevohliníkové okná predstavujú 
spojenie hliníka z exteriérovej strany a 
dreva z interiérovej strany okna. Vďaka 
tomu vzniká produkt vysokej kvality, 
funkčnosti a životnosti. 

pReČo komBiNoVAť DReVo 
s hLiNíkom ?
Slabou stránkou drevených okien je 
odolnosť voči vonkajším poveternostným 
podmienkam – v prípade, že okno nemá 
potrebnú údržbu, znehodnocujú jeho 
povrchovú úpravu. Použitím hliníkového 
opláštenia na vonkajšej strane okna sa 

OKNá
DREVOhLINíkOVé 



Fenix Slovensko s.r.o.
Iliašská cesta 86
974 05 Banská Bystrica
E-mail: fenix@fenix.sk
www.fenix.sk

„Iba slnko to vie lepšie“
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SEZóNA PLESNí ZAČALA, 

 Ako NA Ne?



SyCHRAVé  A ČORAZ CHLAD-
NEJšIE ZIMNé DNI PRINIESLI SO 
SEBOU AJ  ZAČIATOK VyKU-
ROVACEJ SEZóNy. TÝM, ČO 
SA STRETLI V DOMáCNOSTI 
S PLESňAMI, BEHá ZREJME 
MRáZ PO CHRBTE UŽ TERAZ 
A V DUCHU SI ŽELAJú, ABy SA 
ZNOVU NEOBJAVILI.

Ak ste však doteraz jasnú príčinu 
problému neodhalili a neodstrá-
nili, je len málo pravdepodobné, 

že vaše prosby zostanú aj vyslyšané. 
Netreba zrejme nikomu pripomínať, ako 
sú plesne nielen esteticky nepríjemné, ale 
hlavne ako škodia nášmu zdraviu a pri 
dlhodobom neriešení  problému dokážu 
vyvolať rôzne ochorenia, od kožných až 
po dýchacie.

oDkiAľ ZAČAť A Ako 
postUpoVAť?

Ak sa už plesne u vás objavili, je naozaj 
načase radikálne s tým skoncovať. Ako 
prvé vám preto odporúčame skutočne 
odhaliť príčinu vzniku plesní. Tá môže 
byť rôzna. Plesne sa môžu vytvárať na 
miestach, kde vznikli nekontrolovateľné 
úniky tepla, väčšinou spôsobené ešte na 
začiatku výstavby zanedbaním pracov-
ných postupov alebo dodaním nekvalit-
ného materiálu, ktorý podľahol pove-
ternostným podmienkam a zubu času. 
V takomto prípade budete potrebovať 
na odhalenie takýchto miest špeciálne a 
najmä veľmi drahé prístroje. Je zbytočné 
si ich kupovať. Nespoliehajte sa ani na 
svojpomocné záchranné postupy, ako sú 
rôzne nástreky, špeciálne farby či tradič-
né dezinfekčné prostriedky. Výsledkom 
neodborného odstraňovania vlhkosti 
muriva a plesní je napríklad opadávanie 
omietky, opätovne sa vytvárajúce čierne 
fľaky či doslova „mapy“ po stenách, neho-
voriac o zápachu potuchnutého vzduchu.

oBRáťte sA NA pomoC 
PROFESIONáLOV

Na začiatku postačí, ak využijete služby 
a rady odborníkov. Budete vedieť, na 
čom ste, odkiaľ začať a aký najúčinnejší 
postup pri likvidácii plesní zvoliť. Vlhkosť 
stien môže totiž súvisieť nielen s vekom 

domu či neodbornou výstavbou, ale aj ako 
následok povodní či vodovodnej havárie. 
Plesne sa tak môžu vytvoriť aj v novostav-
bách napríklad po vytopení – poruche na 
vodovodnom systéme. Vysúšanie vlhkých 
stien je dlhodobý a náročný proces a ak 
má byť čo najefektívnejší, vyžaduje si sku-
točne odborný postup a správne zvolené 
technológie.

Ako sA teDA oChRáNiť pRoti 
VZNikAjúCim pLesNiAm? 

1. NAUČTE SA SPRÁVNE VETRAť. 
Najlepšie je vetrať nárazovo, aby vzni-
kol prievan a vzduch v priestore sa čo 
najrýchlejšie vymenil. Počas dňa by ste to 
mali podľa odborníkov spraviť najmenej 
30-krát. Pri súčasnom spôsobe života je 
to takmer nerealizovateľné. A tak sa väčši-
na uchyľuje napríklad k štrbinovému vet-
raniu, pri odchode z bytu ponechajú okno 
otvorené hoci aj na malú štrbinku počas 
celého dňa. A to je v podstate tá najväčšia 
chyba. Nevedome ste totiž spôsobili ta-
kýmto vetraním ochladenie časti staveb-
nej konštrukcie nad oknom a tým pádom 
ste ešte viac umožnili tvorbu kondenzátu 
a následne vznik plesní. Netreba ale zúfať, 

aj v takýchto prípadoch je riešenie, stačí 
sa len opýtať kompetentných.

2. VYHľADAJTE PROFESIONÁLNU 
POMOC sanačnej firmy, nechajte si 
zmerať vlhkosť priestoru, prípadne si 
zmonitorovať skryté a rizikové miesta 
a vypočujte si, aké opatrenia vám ponúka-
jú. Správna firma vám vie nielen riešenia 
navrhnúť, ale ich aj zrealizovať. Odpadá 
tak starosť ohľadom logistiky a organizo-
vania prác. Nezabudnite, účinné riešenia 
nemusia byť hneď tie najdrahšie.

Najväčšiu časť zo života strávime v práci a 
doma. A tak by nám skutočne malo zále-
žať na tom, aby priestor, v ktorom sa naj-
častejšie pohybujeme a relaxujeme, spĺňal 
všetky podmienky potrebné pre kvalitný 
a zdraviu neškodný vzduch. Čím skôr sa 
v prípade problémov s dôverou obrátite 
na profesionálov, tým viac času budete 
môcť stráviť so svojimi najbližšími v po-
koji a bez stresov zo zapáchajúcich stien 
a zdraviu škodlivých plesní. Firma Mibag 
rýchlo vyrieši váš problém s nasadením 
vlastného firemného personálu a špe-
cialistov s príslušnou kompetentnosťou. 
Všetko v súlade s najnovšími technickými 
poznatkami, čo prináša  mnohé výhody. 
Viac na www.mibag.sk.

Reko z materiálov Mibag

Foto: Mibag a archív redakcie
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NA DODATOČNé ZATEPLENIE 
OBVODOVÝCH PLášťOV 
ByTOVÝCH A RODINNÝCH 
DOMOV Sú VHODNé NAJMä 
VONKAJšIE TEPELNOIZOLAČNé 
KONTAKTNé SySTéMy OZNA-
ČOVANé AJ ETICS. V NICH 
JE JEDNOU Z NAJČASTEJšIE 
POUŽíVANOU TEPELNOU 
IZOLáCIOU JE EXPANDOVANÝ 
POLySTyRéN (EPS).

Obnovené obvodové konštrukcie 
majú spĺňať požadované hodnoty 
súčiniteľa prechodu tepla, ktoré 

sa sprísnili od 1. 1. 2016. V dôsledku 
sprísnených tepelno-technických požiada-
viek vyplývajúcich z STN 73 0540-2 boli 
zrevidované normy, a to:
–  zhotovovanie vonkajších tepelno-
 izolačných kontaktných systémov –  
 ETICS (STN 73 2901), 
– požiarna bezpečnosť stavieb, zmeny  
 stavieb (STN 73 0834/Z2), 
– požiarna bezpečnosť stavieb, spoločné  
 ustanovenia (STN 73 0802/Z2).

eps



EPS biely
λD = 0,038 w/m.K
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ovplyvňujú priťaženie obvodového plášťa 
a budovy. Napríklad podiel priťaženia na 
pórobetónový obvodový plášť od ETICS-u 
s minerálnou vlnou (MW) s hrúbkou  
180 mm a omietkovou hmotou (OH)  
150 kg/m3  je viac ako 20 %. Hodnoty 
plošnej hmotnosti ETICS s použitím EPS 
s hrúbkou 180 mm dosahujú menej ako 
20 kg/m2 a s použitím MW s hrúbkou 
180 mm dosahujú viac ako 36 kg/m2, 
 resp. viac ako 42 kg/m2. Pripevnenie 
ETICS s charakteristickou plošnou 
hmotnosťou vonkajšieho súvrstvia väčšou 
ako 20 kg/m2 (podľa STN 73 2902:2012 
čl.4.1) sa musí posúdiť aj v rámci účinkov 
vlastnej hmotnosti a účinkov objemových 
zmien. Zvýšenie hrúbky tepelnej izolácie 
predstavuje aj zvýšenie prácnosti na 
stavbe pri zhotovovaní ETICS. Doska  
z EPS pri hrúbke 180 mm má hmotnosť 
1,3 kg. Doska z MW má hmotnosť  
15,0 kg (pre OH 115 kg/m3), resp. 19,5 kg 
(pre OH 150 kg/m3). Pri kotvení dosiek 
z MW sa majú použiť kotvy s oceľovými 
tŕňmi a prídavné taniere, resp. špeciálne 
typy kotiev. Viac na www.polyform.sk. 

Reko z materiálov POLyFORM

Foto: POLyFORM a archív redakcie

max. 22,5 m

Požiarne zábrany, samostatne stojaca budova 
s výškou stavby viac ako 22,5 m a tepelnou 
izoláciou z EPS s hrúbkou viac ako 100 mm, 
najviac však 200 mm.

EPS sivý
λD = 0,031 w/m.K
pri extrémne nízkej objemovej 
hmotnosti od 14,0 kg/m3

max. 22,5 m

požiadavky zákazníkov a partnerov v rám-
ci jedného balíka. 

hLAVNÝ VÝROBNÝ PROgRAM
Nové predpisy pre ETICS dávajú do 
popredia použitie sivého expandované-
ho polystyrénu ako tepelnoizolačného 
materiálu. Tento polystyrén sa vyrába 
v Podolínci viac ako 10 rokov a ani pri 
svojej extrémne nízkej tepelnej vodivosti 
nemení svoje pevnostné vlastnosti.  
V niektorých prípadoch sú až 10-krát 
lepšie ako iné najbežnejšie používané 
materiály. 

BeZpeČNý ZAtepľoVACí systém
ETICS s expandovaným polystyrénom, 
resp. s EPS a požiarnymi zábranami je 
požiarne bezpečný zatepľovací systém. 
Svedčia o tom štatistiky a skúsenosti  
s bezpečnosťou stavieb. Zmeny z hľa-
diska protipožiarnych opatrení priniesli 
na stavbu zvýšenú prácnosť a náročnosť 
vzhľadom na zväčšenie hrúbok izolantov, 
čo je úzko spojené s objemovou hmot-
nosťou izolačných dosiek, t. j. zvyšuje sa 
priťaženie budovy vplyvom zateplenia. 
Nie je to však zásadná prekážka používa-
nia polystyrénu v ETICS. Zo skúseností 
je zrejmé, že profesijne zdatné realizačné 
firmy nemajú s novými požiadavkami 
žiadne problémy. 

pRiťAžeNie oBVoDoVého 
pLášťA 
Obnova bytového domu formou zatepľo-
vania je významným zásahom do plášťa 
budovy. Najmä projektanti a realizačné 
firmy by mali vedieť, že druh a hrúbka 
tepelnej izolácie významnou mierou 

hLAVNé ZMENy
Citované normy priniesli sprísnené 
požiadavky na použitie EPS v ETICS, a to 
najmä z hľadiska protipožiarnych opatre-
ní. Hlavné zmeny sa týkajú nasledujúcich 
oblastí: 

 Zaviedla sa povinnosť používať pri 
navrhovaní ETICS pri dodatočnom za-
tepľovaní požiarne zábrany, čo sú vlastne 
bariéry vytvorené z minerálnej vlny v celej 
hrúbke ETICS so šírkou aspoň 200 mm. 

 Použitie EPS v ETICS s hrúbkou viac 
ako 100 mm a najviac 200 mm, ktorého 
súčasťou je spomínaná požiarna zábrana 
so šírkou aspoň 200 mm. 

 Použitie EPS v ETICS s hrúbkou viac 
ako 200 mm:
–  na základe výsledkov veľkorozmernej  
 skúšky (nie sú kritériá) 
 alebo podľa vyhlášky MV č. 94/2004 a  
 súvisiacich predpisov. 

 Pre použitie EPS v ETICS s hrúbkou  
 najviac 100 mm:
–  navrhuje sa soklová a prvá požiarna  
 zábrana (zakladacia),
–  inak nie sú potrebné požiarne zábrany. 

Nové protipožiarne normy sa týkajú sta-
vieb postavených do roku 2000. 

pokRyť Všetky požiADAVky
Expandovaný polystyrén od spoločnosti 
POLYFORM spĺňa tieto nové sprísnené 
predpisy vyplývajúce z STN 73 0540-2. 
Spoločnosť je taktiež pripravená aj na 
skutočnosť, že od 1. marca 2016 musí byť 
projektová dokumentácia zhotovená pod-
ľa nových protipožiarnych noriem. Svoj 
výrobný a obchodný program rozšírila 
tak, aby mohla komplexne pokryť všetky 
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Zelené vegetačné strechy hrajú 
pritom veľkú úlohu z dôvodu 
relatívne nízkych obstarávacích 

nákladov. Tvoria práve ten kompro-
mis, ktorý urbanisti hľadajú – zelené 
strechy umožňujú bytovú i priemy-
selnú výstavbu a prostredníctvom ich 
vegetácie ponúkajú prirodzenú ochranu 
proti povodniam, zlepšujú klímu budov 
a v neposlednom rade i ovzdušie okolo 
nich. Vegetačné strechy absorbujú 
dažďové zrážky a malú časť prebytočnej 
vody nechajú s časovým oneskorením 
odtiecť do kanalizácie.

VeGetAČNé stReChy – ZADRžA-
NIE A ZMENŠENIE ODtOkOVéhO 
mNožstVA VoDy
Vegetačná zelená strecha udrží v závis-
losti od typu ozelenenia skladby vegetač-
ného súvrstvia cca 40 až 99 % objemu 
ročných zrážok. Napríklad jeden meter 
štvorcový retenčnej strechy typu Meander 
60 môže zadržať až 53 litrov dažďových 
zrážok. Veľká časť z toho sa odparí, čím 
sa zlepšuje vlhkosť ovzdušia a zároveň sa 
vzduch ochladzuje. Pomocou počítačovej 

ROZšIROVANIE HRANíC MIEST A ZMENy KLíMy VEDú V SúČAS-
NOSTI K VZNIKU PREPLNENÝCH A PREHRIATyCH VEľKOMIEST. 
NáSLEDKOM TOHTO TRENDU VZNIKAJú OKREM INéHO I PO-
VODňOVé KATASTROFy. PREMySLENá MANIPULáCIA S DAŽ-
ďOVOU VODOU A NáVRAT RIEK DO PôVODNÝCH RIEČNyCH 
KORÝT PATRIA K NAJDôLEŽITEJšíM OPATRENIAM, KTORé MOŽ-
NO DOCIELIť V NAJBLIŽšEJ DOBE. 

OCHRANA PRED POVODňAMI 
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simulácie (RWS) bolo zistené, že veľko-
plošné vegetačné extenzívne ozelenenie 
rozlohy asi 5 ha je schopné za rok zadržať 
až 22 000 m3 dažďových zrážok, pričom 
je znížené a oddialené odtokové množ-
stvo pri prívalových dažďoch. Retenčná 
strecha typu Meander 30 znižuje koefi-
cient odtoku až o 99 %. Prebytočná voda 
je pritom odvádzaná s časovým onesko-
rením do kanalizácie. 
 
Vegetačné strechy sú dôležitou súčasťou 
manažmentu s dažďovými zrážkami. 
Nezávisle na miestnych podmienkach 
ovplyvňujú manipuláciu s dažďovými 
zrážkami bez veľkých vstupných investí-
cií. Zelené vegetačné strechy majú pritom 
mnohé ďalšie pozitívne funkcie. Ďalšie 
informácie ohľadom retenčných striech 
nájdete na www.optigruen.de alebo 
www.optigreen.cz.

Dr. Gunter Mann, preložil Ing. Bachman 

Foto: Optigrün international AG 

01 Vegetačné zelené strechy zadržia podľa 

typu ozelenenia 40 až 99 % objemu ročných 

zrážok.

02 Vegetačné strechy majú mnoho pozitívnych 

účinkov a navyše rozširujú životný priestor.

03 Systémové riešenie – retenčná strecha typu  

Meander 30.

  systémové riešenie  „Retenčná 

 strecha“

1  vegetácia

2  extenzívnych substrát E ľahký

3  filtračná textília typ 105

4  nopová fólia Meander 60, prípadne 30

5  ochranná a separačná textília RMS 300

6  podkladová konštrukcia 

 s hydroizoláciou s atestom

1

2

3

4
5

6

02

03
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stavba strechy

šPECIALISTOM NA ODVOD-
NENIE STRIECH Z DOLNéHO 
BAVORSKA SA PODARILO ICH 
INOVATíVNy MAJSTROVSKÝ 
RAD VÝROBKOV OPäť ROZší-
RIť O ďALší, EšTE KVALITNEJší 
VARIANT POVRCHOVEJ úPRA-
Vy. MAJSTROVSKÝ STREšNÝ 
ODVODňOVACí SySTéM RO-
BUST JE NAJMLADší PRíRAS-
TOK DO RODINy VÝROBKOV, 
KTORÝ PRESVEDČí NIELEN 
ODOLNOSťOU A KVALITOU, 
ALE AJ Z VIZUáLNEHO A ESTE-
TICKéHO HľADISKA.

 
oDVoDňoVACie systémy

Prechodom na nový materiál a nové 
výrobné postupy, ktoré spoločnosť 
Zambelli vyvinula, nastavila na 

trhu so svojím majstrovským systémom 
zo zinkovo-magnéziovou zušľachtenou 
oceľou nové pravidlá.

VyNIkAjúcE RIEŠENIE PRE 
NAjVyŠŠIE NáROky
Robust je kompletný systém pre najvyš-
šie nároky. Dodrží, čo sľúbi! Systém je 
vyrábaný z oceľového pásu so zinkovo-
-magnéziovým zušľachtením 120 g/m2, 
ktorým je zaručená stála antikorózna 
ochrana, a to aj v oblasti rezných hrán, a 
tiež lepšia priľnavosť vrchného krycieho 
laku. Extrémne odolný obojstranný krycí 
lak (20 µm) na polyesterovej báze robí 
východiskový materiál obzvlášť odolným 
proti oderu a poškriabaniu (≥ 30 N podľa 
EN 13523-12: 2004). Týmto spôsobom je 

strešné
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efektívne a trvalo chránený pred mecha-
nickým poškodením. Základný materiál – 
oceľ – zaisťuje enormne vysokú pevnosť. 
Umožňuje vysokú záťaž vetrom a snehom 
a aj vysokú bezpečnosť proti prasknutiu a 
zároveň dobrú spracovateľnosť. Navyše je 
u tohto materiálu v porovnaní so zinkom, 
meďou a hliníkom menšia dĺžková rozťaž-
nosť. O perfektnú priľnavosť medzi nos-
ným materiálom a krycím lakom sa stará 
obojstranná primárna vrstva (5 µm). 
Podľa EN10169-2 lakovaná oceľ spĺňa 
požiadavky najvyššej triedy stálosti farby 
RUV 4 a tým je absolútne odolná proti 
poveternostným vplyvom – má teda 
vynikajúce vlastnosti pre to, aby sa z nej 
vyrábali nadštandardné výrobky pre 
odvodnenie striech, ktoré zaručujú dlhú 
životnosť.

kOMPLEtNé StREŠNé 
oDVoDňoVACie systémy
Pre vonkajšie použitie za najtvrdších pod-
mienok vyvinutý východiskový materiál 
je inovatívnou novinkou rakúskej firmy 
Voestalpine. Spoločnosť Zambelli z neho 
vo vlastnom výrobnom procese vyvinula 
obzvlášť odolný strešný odvodňovací 
systém, ktorý sa vyznačuje jednotnou 
povrchovou úpravou a farbou. Teraz je 
odvodňovací systém Robust distribuova-
ný aj na českom a slovenskom trhu. Tento 
majstrovský systém s farebným lakova-
ním je dodávaný vo farbách RAL 8014 
(tmavohnedá), RAL 8017 (čokoládovo-
hnedá), RAL 9005 (čierna), RAL 7016 

tívnu ekobilanciu. Zambelli manažment 
životného prostredia je certifikovaný 
podľa DIN ISO 14001: 2004, firemný 
manažment kvality podľa DIN ISO 9001: 
2008. Viac na www.zambelli.de/cz. 

Ing. Michal Boháč, DiS. 

Foto: Zambelli-technik 

(antracitovosivá), RAL 8004 (medenohne-
dá) a RAL 3009 (oceľovočervená).
Štruktúrovaný povrch je zároveň značkou 
a symbolom pre vysokú kvalitu výrobkov 
s jednotným farebným tónom a stupňom 
lesku. Navyše sa na strešné odvodňovacie 
systémy Robust vzťahuje 15-ročná systé-
mová záruka.

CeRtiFikáCiA A stáLosť 
Kompletné výrobky pre odvodnenie 
striech sú v Zambelli vyrábané výhradne 
podľa noriem platných pre Nemecko a 
Európu. Výrobca disponuje s viac ako 
35-ročnými skúsenosťami vo vývoji a vý-
robe strešných odvodňovacích systémov. 
Všetky materiály a výrobky prechádzajú 
prísnym interným skúšobným systémom 
a všetky výrobné procesy a techniky sú 
stále optimalizované. Spracovávané fareb-
né a ľahké materiály tiež vykazujú pozi-

kompletný 
systém Robust 
pResvedčí svojou 
vysokou kvalitou 
a enoRmnou 
ochRanou pRoti 
poveteRnostným 
vplyvom.



Balkónový profil 
MAXI

            Al prírodná                            elox striebro                  RAL 8028 - hnedá                 RAL 7035 - šedá

40 60

12

9

prekritie nerovnosti čela balkónu až do 20 mm

jednoduché a rýchle čistenie po montáži odstránením 
ochrannej fólie

www.celox.sk
Celox spol. s r. o.
Družstevná 33/a
900 23 Viničné, 
Tel.: 033 647 6573 
Mobil: 0905 867 322
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: 0905 755 006    
celoxpo@celox.sk



+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

VIGAS 16

VIGAS 18 DPA
automatický kotol
na drevo a palety

STREŠNÝ ODVODŇOVACÍ 
SYSTÉM KTORÝ DOKÁŽE VIAC.

So Zambelli produktami strešného 
odvodňovacieho systému to 
môžete urobiť veľmi jednoducho. 
Celý produktový rad Zambelli sa 
vyznačuje maximálnou ochranou proti 
poveternostným vplyvom a dlhou 
životnosťou. Rozsiahly sortiment 
umožňuje absolútne presnú montáž. 
Dodatočne vám tiež poskytujeme 
podporu s montážnymi tipmi ako na 
našej webovej stránke, tak na Youtube. 
Prakticky použiteľný, esteticky dokonalý 
a pritom ešte hospodárny – to je strešný 
odvodňovací systém Zambelli. 

www.zambelli.com

SĽúBIť
DODRŽAť?
ŽIADNY
PROBLÉM.

JEDNODUCHO MAJSTROVSKY ODVODNENé

MADE IN GERMANY
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stavba materiály

Medzi špičku v tomto segmente 
určite patrí kompozit Timber-
max. Pod touto značkou sa na 

našom trhu predávajú dva druhy kompo-
zitných profilov určených do exteriéru, 
predovšetkým na terasy a obklady fasád. 
Sú to Timbermax Exotic a Timbermax 
Exclusive, ktoré sa líšia vzhľadom aj tech-
nológiou výroby.

NáhRADA ExOtIckÝch DREVíN
Profily Exotic majú za cieľ vzhľadovo 
nahradiť exotické dreviny a celkom sa im 
to darí. Svedčí o tom rastúci predaj hneď 
po uvedení na trh v roku 2013. Profily 
Timbermax Exotic sú vyrábané koextrú-
ziou a skladajú sa z dvoch vrstiev:
WPC jadro (drevené piliny + HDPE) a
povrchová vrstva Protect Shell z HDPE.
Práve povrchová vrstva z odolného HDPE 
zabezpečuje výrazný posun vo vylepšení 
najdôležitejších technických parametrov, 
ale aj vo vzhľade pripomínajúcom drevené 
dosky.

Najdôležitejšie úžitkové vlastnosti, ktoré 
sa touto technológiu výrazne vylepšili:

 FAREBNÁ STÁLOSť – bežné brúsené 
WPC profily menia odtieň už v prvých 
mesiacoch po inštalácii. Je to preto, že 
drevené piliny sa obrúsením vyextrudo-
vaného profilu dostanú na povrch a drevo 
vplyvom UV žiarenia šedne. Toto nie je 
prípad profilov Timbermax vďaka povr-
chovej vrstve Protect Shell.

 NASIAKAVOSť – s vyššie spomenutým 
faktom súvisí aj nasiakavosť. Drevené 

DREVO JE TRADIČNÝ STAVEBNÝ MATERIáL, KTORÝ NEPODLIE-
HA TRENDOM. PODLIEHA ALE POVETERNOSTNÝM VPLyVOM, 
A PRETO SA ČORAZ VIAC VÝROBCOV SNAŽí PRINIESť NA TRH 
TRVANLIVé, A PRITOM BEZúDRŽBOVé ALTERNATíVy DREVA. 

DREVO

Obklad fasády Timbermax EXOTIC MerantiTerasa Timbermax EXOTIC Vintage

Terasa a obklad steny Timbermax EXCLUSIVE



asi o 40 – 50 % nižšiu tepelnú rozťaž-
nosť. Na prvý pohľad sa to nezdá, ale pre 
dokonalý výsledný efekt je táto vlastnosť 
veľmi dôležitá.

NA NEROZOZNANIE
Všetky pozitívne vlastnosti  profilov 
Timbermax Exotic majú na konte aj 
kompozitné dosky Timbermax Exclusive. 
Ide tiež o dvojvrstvové, ale plné profily, 
ktoré neobsahujú ani percento dreva, no 
vzhľadom sú od neho na nerozoznanie. 
Nie sú zriedkavé názory, že sú krajšie ako 
drevo. Ako vidno z fotografií, veľmi verne 
propomínajú večne obľúbené dubové 
palubovky. Výnimočnosti týchto kompo-
zitných dosiek, ktoré sa z veľkej časti vy-
rábajú ručne, zodpovedá aj ich cena okolo 

piliny na povrchu väčšiny drevoplastov sú 
nasiakavé, čo sa najviac prejavuje v nízkej 
odolnosti voči škvrnám, obzvlášť z tukov, 
vína, kečupu a podobným látkam, ktoré 
sa na terasu často dostanú a ich odstráne-
nie je dosť komplikované. Profily Timber-
max sú dodávané s 25-ročnou zárokou na 
odolnosť voči takto vzniknutým škvrnám. 
Ich odstránenie je veľmi jednoduché bez 
toho, aby na podlahe alebo fasáde ostali 
stopy.

 TEPELNÁ ROZťAŽNOSť – určite si 
viacerí záujemcovia o WPC všimli, že pri 
nadpájaní jednotlivých kusov sa musia 
vynechávať dosť veľké dilatačné medzery, 
čo z estetického hľadiska na mnohých 
pôsobí rušivo. Profily Timbermax majú 

120 eur/m2 bez DPH. Vzhľadom na to, 
čo tento produkt ponúka, je to výhodná 
investícia pre náročného zákazníka.

pReDAj A moNtáž
Dovozcom profilov Timbermax pre 
Slovensko je spoločnosť newface, s. r. o., 
ktorá zabezpečuje aj odbornú montáž so 
zárukou po celej SR a všetky služby od 
dopytu až po realizáciu. Podrobnejšie in-
formácie o „bezúdržbovom dreve“ značky 
Timbermax sú na produktovej stránke 
www.timbermax.sk.

Reko z materiálov newface

Foto: newface
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škandinávsky štýl
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relax štýl

Príroda, jednoduchosť a jemné, čisté 
línie. Obľúbili ste si aj vy elegantný 
škandinávsky alebo severský štýl 

bývania? Je stále nadčasový a veľmi popu-
lárny. Využíva hlavne farebné kombinácie 
odtieňov bielej a šedej. Vo vašom byte 
by mali prevažovať hlavne svetlé farby a 
ideálne sú svetlé drevené podlahy, ktoré 
miestnosť opticky zväčšia. V aranžmá-
noch je táto inšpirácia vyjadrená jednodu-
chými tvarmi, ktoré sú zároveň nedbalo 
elegantné. Farby sú v tejto téme veľmi 
dôležité, preto všetky rastliny, s ktorými 
sa tu stretnete, budia dojem, akoby boli 
pokryté strieborným srieňom. Dôraz sa 
kladie na bielu, modrošedú a striebrozele-
nú farbu, ktoré sa kombinujú so zlatými 
akcentmi.  Pracuje sa s vintage doplnkami 
ako detské topánočky či ošúchaný lampáš. 
Používané materiály môžu byť hrubé, 
akoby neopracované, napríklad kameni-
na, jemne glazovaná keramika a drevo. 
Z mäkkých a poddajných materiálov 
zapojte prírodniny ako zamatový mach 
a striebristé vetvičky eukaliptu, brunie a 
starčeka. 

Dekoratívne prvky sú taktiež dôležité, 
napríklad sklenené poháre na stopke a 
biele perly. Použiť môžete ozdobné šnúry, 
strapce, mašle alebo krajky. Štýl aranžmá-
nov využíva tradičné tvary a prekvapuje 
okúzlujúcimi kombináciami kontrastných 
materiálov a textúr. Viac inšpirácií na 
www.atelierpapaver.sk.

 SA SPájA S PRíRODOu
MIHOTAVé SVETLO SVIEČOK SPOLU S ARANŽMáNMI Z TVARO-
VO ZAUJíMAVÝCH A MENEJ NáPADNÝCH KRáSOK VyTVáRAJú 
VÝZDOBU V šKANDINáVSKOM šTÝLE, KTORÝ JE JEDINEČNÝ 
SVOJíM PRíRODNÝM LADENíM.

01
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01 Rastliny v aranžmánoch budia dojem, akoby boli pokryté strieborným srieňom.

02 Aranžmány doplnené sviečkami v rôznych nádobách rozjasnia každý domov.

03 Vintage lucerna z jemne orientálnym nádychom je typickým doplnkom v interiéroch  

v škandinávskom štýle.

04 Striebrozelené listy eukaliptu, brunie a starčeka tvoria základ voňavého venčeka.  

05 pichľavý kotúč zjemňujú vetvičky imelovníka. Aranžmán dopĺňajú štýlové dekoratívne 

svietniky.

06 Biele perly a biele sviečky dodávajú aranžmánom v prírodnom štýle noblesu a vznešenosť.

07 Drobné kvietky vresu a striebristé listy starčeka tvoria základ aranžmánu so zlatou 

sviecou. 

02 03

05 06 07

04

Andrea Gregorová

Foto: Ateliér Papaver



Exkluzívne rezidenčné záhrady 
v spojení s prírodou

 zimné záhrady
 špeciálne presklenia priestorov
 motorové pergoly
 na mieru navrhnuté riešenia výrobným systémom

 

www.sunwoodzimnezahrady.sk
Mobil: +421 918 299 999
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zmierňuje napätie vo svaloch, navodí 
celkovú psychickú pohodu a zbavuje telo 
stresu. Kvalitné trysky totiž nahradia 
aj pevné ruky fyzioterapeuta a vďaka 
priamemu, rotačnému či pulzujúcemu 
prúdeniu vzduchu a vody uvoľnia svaly 
aj kĺby. Pri výbere vane či sprchovacieho 
panelu je dobré vedieť, že čím viac trysiek 
obsahujú, tým viac bodov vášho tela 
dokážu stimulovať. Ak si chcete v prvom 
rade dopriať psychické uvoľnenie, upred-
nostnite tie, ktoré majú viac vzduchových 
trysiek. Vzduchové trysky sa starajú 
o povrchovú masáž a vibráciami uvoľňujú 
každý kúsok tela. Hydromasážny systém 
je vhodný najmä do akrylovej vane, ktorá 
je vystužená polyuretanovou penou a má 

JE VáM DôVERNE ZNáMy 
POCIT, KEDy SA PO ťAŽKOM 
DNI VRACIATE Z PRáCE 
DOMOV A úNAVU POCIťUJETE 
V KAŽDOM KúSKU SVOJHO 
TELA. AŽ VáS Z VyČERPANIA 
BOLIA PRIAM KORIENKy 
VLASOV, JE ČAS DOPRIAť SI 
VÝDATNÝ RELAX A ODLOŽIť 
VšETKy STAROSTI BOKOM. 
POMôŽEME VáM NáJSť 
SPôSOB,  AKO SA S TÝM 
POPASOVAť.

V POHODLí DOMOVA

Ideálnym útočiskom pred pracovný-
mi či súkromnými problémami je 
kúpeľňa. V nej nadobudnete pocit, že 

ste odrezaní od sveta, môžete si vytvoriť 
vlastnú oázu pokoja a zresetovať telo po 
fyzickej i psychickej stránke. 

ReLAx V kúpeľNi
Ak chcete dopriať uvoľnenie celému or-
ganizmu, no s ohľadom na vaše financie, 
oplatí sa investovať do pohodlnej vane 
či sprchovacieho panelu, ktoré sú vyba-
vené hydromasážnym systémom. Vodné 
a vzduchové trysky, ktoré vypúšťajú jem-
né bublinky, majú blahodarné účinky na 
ľudské telo. Hydromasáž pôsobí pozitívne 
na krvný obeh a činnosť srdca. Rovnako 

relax wellness
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vysokú odolnosť a tepelnoizolačné vlast-
nosti. Takáto vaňa je ideálna na oddych 
a relaxáciu, nie na bežnú dennú hygienu. 
Kto však dáva prednosť sprchovaniu, 
môže voliť panel, ktorý sa umiestňuje do 
sprchovacieho kúta alebo rohu. Vyrába sa 
v rôznych dizajnových prevedeniach, od 
nerezovej ocele po bezpečnostné sklo.

skUtoČNý pôžitok
Kto si chce dopriať skutočný relax 
v pohodlí domova, ten si môže pôžitok 
z kúpeľne znásobiť aj vlastnou saunou 
alebo si namiesto vane či panelu zaobsta-
rať vlastnú vírivku. Ak túžite po posilnení 
srdca, krvného obehu či imunity, tak sy-
čiaca para a vyštípaná koža zo saunovania 

vo vani nadobudnete pocit, 
že ste odRezaní od sveta,  

môžete si vytvoRiť vlastnú oázu 
pokoja a zResetovať telo po fyzickej 
i psychickej stRánke. 
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sú to, čo potrebujete. Pravidelné saunova-
nie pri vysokej a suchej teplote uvoľňuje 
organizmus a trénuje tepny, ktoré potom 
lepšie zvládajú záťažové situácie. 

Vzduch v saune zohrievajú saunové 
kachle a teplota vzduchu sa v nej pohy-
buje medzi 70 – 100 °C, čo podporuje 
potenie tela, vyplavovanie škodlivín 
a čistenie pórov. Dnes sú na trhu via-
ceré druhy sáun v rôznych veľkostných 
prevedeniach a cenových reláciách. Pri 
výbere je preto dôležité prihliadať nielen 
na cenu, ale aj na veľkosť priestoru, kde 
ju plánujete umiestniť. Veľkosť kabíny má 
v priemere minimálne 1,8 m2,  preto je 
dôležité saunu dať na miesto, v ktorého 
blízkosti sa nachádza sprchovací kút s toa-
letou. Efektivitu potenia v takejto horúcej 
kabíne totiž docielite len tak, ak sauno-
vanie vystriedate s ochladením v podobe 
studenej sprchy. 

Zabudnúť by ste nemali ani na elektrickú 
prípojku, pretože nie každá si vystačí 
s bežnou 230-voltovou zásuvkou. Výnim-
ku tvoria takzvané plug & play sauny.

RADšej pARA, NižšiA tepLotA Či 
VíRiVá VAňA?
Ak nie ste zástancom vysokej teploty 
a suché teplo vám robí problémy, zaob-
starajte si parnú saunu. V nej sa teplota 
pohybuje okolo 50 °C a vlhkosť v kabíne 
dosahuje 80 – 100 %. Vysoký podiel pary 
vytvára generátor. Para pôsobí uvoľňujúco 
a vlhký vzduch podporuje zotavovanie po 
dýchacích ochoreniach a pomáha zvládať 
priebeh reumatických ťažkostí. Kombi-

nácia pary, tepla a vlhka zase podporuje 
prekrvenie pokožky, jej očistu a oživenie. 

Užiť si mierne teplo bez stresu a zdravé 
potenie môžete aj v infračervenej kabíne. 
Vďaka nej môžete naštartovať meta-
bolizmus i uvoľniť svaly pred športom. 
K rozohriatiu kabíny dochádza za 10 
až 15 minút a tento čas vám postačí na 
ekonomicky prijateľnú produkciu tepla 
s nízkymi nákladmi a spotrebou. Kabínu 
vyhrieva infračervené žiarenie, ktoré pre-
niká hlboko do ľudského tela a účinkuje 
až v podkožnom tukovom tkanivu. Prie-
merná teplota v infračervenej kabíne je 
38 – 48 °C a je ideálna aj pre starších ľudí, 
ktorí túžia po prekrvení pokožky, no chcú 
sa vyhnúť zbytočnej záťaži organizmu.  
Kabíny majú veľkosť 1 m2, čiže v porovna-
ní so saunou zaberajú menší priestor.
O priaznivých účinkoch hydromasážneho 
systému už niet pochýb. Ak ale túžite po 
väčšej slasti, disponujete voľným priesto-
rom na terase a máte po ruke našetrené 
peniažky, investujte do vírivky. Vďaka 
masážnemu účinku, spodnému prúdu 
a ďalších techník, si môžete dopriať 
poriadnu očistu tela i mysle. V prípade, 
že bojujete so svalovkou, zápalom kĺbov 
a bolesťami, vírivka je to, čo vás môže zba-
viť týchto bremien. 

Reko

Foto: Hornbach a archív redakcie

pRi výbeRe vane či 
spRchovacieho panelu 
je dobRé vedieť, že čím 
viac tRysiek obsahujú, 
tým viac bodov 
vášho tela dokážu 
stimulovať. 

relax wellness



Dokonalá relaxácia v dokonale č istom prostredí = sauna + vírivka HAFRO 
ošetrená bezchlórovou dezinfekciou SANOSIL

TD
A

  technológia   design   architektúra         

www.europlan.sk
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Dizajnové švajčiarske produkty pre prvotriedny vzduch a vnútornú klímu – zvlhčovače, 
odvlhčovače, čističky vzduchu, ohrievače, ventilátory, aróma difuzéry, teplomery a 
vlhkomery

Zoznámte sa s legendárnou rodinou zvlhčovačov 
vzduchu! 

FaRBY

FaRBY

FaRBY

Objednávky a otázky 
ohľadom produktov 

na info@stadlerform.sk 
a na tel.: 0905 884 677

OSKaR little

pRe pLOCHY dO 

30 m2 +

OSKaR
pRe pLOCHY dO 

50 m2 +

OSKaR big

pRe pLOCHY dO 

100 m2 +

ZIMNÁ AKCIA!
pri objednávke zvlhčovača 
OSKaR do  31.12.2016, 

získate teplomer a vlhkomer 
SELINA vo farbe produktu 

ZDARMA 

www.stadlerform.sk
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infrasauna
DOPRAJTE SI BLAHODARNé 
TEPLO. V DNEšNEJ DOBE UŽ 
KVôLI SAUNOVANIU NEMU-
SíTE NAVšTíVIť wELLNESS 
CENTRUM. TúTO PROCEDúRU 
SI MôŽE KTOKOľVEK UŽIť AJ 
V SúKROMí DOMOVA, A TO 
NAPRíKLAD AJ V PANELOVOM 
DOME. PORADíME VáM, AKú 
SAUNU VyBRAť A AKO JU 
POUŽíVAť.

aj pre ľudí, ktorí chcú schudnúť, pretože 
za jeden pobyt v saune môže trénovaný 
človek spáliť až 800 kilokalórií. Vplyvom 
potenia sa uvoľňujú aj tukové vankúšiky, 
ktoré na ženských stehnách, bruchu a za-
dočku spôsobujú celulitídu.

Pri klasických saunách dosahuje teplota 
vzduchu okolo 90 – 105 °C. V porovnaní 
s tým sa infrasauna rozohrieva len na 
30 – 60 °C, čo vyhovuje predovšetkým 
ľuďom so zdravotnými problémami, 
ako sú vysoký krvný tlak a problémy so 
srdcom. Týmto osobám väčšinou klasické 
saunovanie nerobí dobre. Navyše vďaka 
technológii infračerveného žiarenia sa  
80 % tepla dostane priamo do tela a len 
20 % sa rozptýli do priestoru. Ďalším 
vítaným rozdielom je nízka finančná aj 
energetická náročnosť.

AkO NA DOMácu StAVBu 
INFRASAuNy
Na umiestnenie infrasauny nepotrebujete 
v byte žiadny veľký priestor ani staveb-
né úpravy, len si pripravte dostatočné 
miesto na zostavenie sauny. Najčastejšie 
sa infrasauny umiestňujú do kúpeľní, 
spální, suterénov či klasických obytných 
miestností. Záleží len na vašej predstave, 
kam saunu umiestnite. Pri plánovaní jej 
umiestnenia je potrebné myslieť i na to, 

Medzi hlavné výhody domácich 
infrasáun patrí súkromie, 
komfort či úspora času. Maji-

teľom prinášajú dokonalý relax strávený 
s rodinou alebo priateľmi. Nepotrebujú 
zložitú stavebnú prípravu a namontované 
sú zvyčajne za pár hodín. Na trhu je v po-
nuke pestrá paleta od jednoduchých až po 
luxusné, ale podstatné je, aby v interiéri 
pôsobili citlivo a elegantne. 

potReBA ZDRAVého žiVotNého 
ŠtÝLu
Infrasauny produkujú takzvané „sálajúce 
teplo“, ktoré regeneruje ľudský organiz-
mus a posilňuje obranyschopnosť. Ich 
infračervené svetlo pomáha predchádzať 
stuhnutiu končatín, kĺbov či chrbta. Záro-
veň sú vhodné pri liečbe kožných chorôb, 
ako sú lupienka, ekzémy či kvasinkové 
infekcie. Infračervená terapia navyše 
stimuluje produkciu endorfínov, ktoré sa 
prezývajú aj hormóny šťastia. Vhodná je 

DO KAŽDEJ DOMáCNOSTI
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že nejaké miesto zaberú aj vstupné dvere. 
Infrasauna sa predáva pripravená ako 
„skladačka“ s podrobným návodom, jej 
montáž teda zvládne naozaj každý. Na 
samotné zapojenie vám postačí klasická 
elektrická zásuvka na 230 V.

Stavba infrasauny je veľmi jednoduchá, 
dve osoby ju bez problémov zvládnu aj 
do hodiny. Na samotnú montáž budete 
potrebovať len skrutkovač. Infrasauna je 
zložená z niekoľkých dielov, do ktorých 
sú predmontované všetky komponenty. 
Všeobecne platí, že sa najskôr položí 
podlaha, na pero a drážku sa nasunú 
steny infrasauny, ktoré sa k sebe pripoja 
prackou alebo skrutkami. Ako posledný 
krok na zostavenie korpusu infrasauny 
prichádza na rad inštalácia stropu a s tým 
spojené zapojenie elektroniky, ktoré je 
riešené veľmi jednoducho prehľadným 
popisom.

ZákLADNé PRAVIDLá 
ZDRAVéhO SAuNOVANIA
S používaním sauny je možné začať ihneď 
po inštalácii. Jej rozohriatie zaberie len 
5 – 10 minút, počas ktorých je však dobré 
byť už vo vnútri. Ideálna doba saunova-
nia je 25 – 40 minút, vždy však záleží na 
individuálnych pocitoch a možnostiach. 
Po saunovaní sa oproti klasickej saune 

neodporúča studená sprcha, naopak, je 
dobré opláchnuť sa vlažnou vodou, aby 
telo nezažilo šok a mohlo sa ďalej potiť 
a vyplavovať škodlivé látky z tela.

 Pred saunovaním sa osprchujte a utrite 
sa do sucha.

 Do infrasauny si môžete vziať hrubú 
špongiu či uterák a vo chvíli, keď sa začnete 
potiť, si ním môžete utierať tvár. Vďaka 
tomu odstránite odumreté bunky a vaša 
pokožka sa tým omladí a bude hladšia.

 Najlepšia doba na saunovanie je ráno. 
Krátko po zobudení sa zľahka ponaťa-
hujte, potom sa vypoťte v infrasaune, 
osprchujte sa a nakoniec vypite niekoľko 
pohárov čistej vody. Táto ranná procedúra 
vám dodá potrebnú energiu na celý deň. 

 Ak máte, naopak, problémy so spaním, 
môžete použiť infrasaunu večer. Pokojný 
a uvoľnený stav zaistený saunovaním vám 
pomôže ľahšie a lepšie zaspať.

 Pri saunovaní v infrasaune je najlepšia 
poloha v sede, nie poležiačky. Ohrievače 
sú totiž umiestnené tak, aby najviac úžit-
ku zo sálania tepla poskytli osobe sediacej 
vo vzpriamenej polohe s chodidlami na 
úrovni lavice.

 Nie je dôležité, aká teplota je vo vnútri 
infrasauny, keď do nej vstúpite. Výrazné 
potenie totiž nastáva cca po 15 minútach. 
Z tohto dôvodu nie je nutné čakať, kým sa 
infrasauna naplno rozohreje. Najlepším 
riešením je vstúpiť do nej pri jej zapnutí 
a zahrievať sa spoločne so saunou.

 Po dokončení saunovania nie je ideálne 
sprchovať sa okamžite. Vaše telo sa totiž 
počas pobytu v saune zahrialo a bude sa 
naďalej určitú dobu potiť aj po vypnutí 
ohrievacích jednotiek, dokonca aj po 
opustení infrasauny. Usaďte sa v infrasau-
ne s otvorenými dverami a nechajte telo 
nech sa potí, zatiaľ čo sa bude ochladzo-
vať. Len čo sa budete cítiť dostatočne 
príjemne, dajte si vlažnú (nie studenú) 
sprchu na úplné opláchnutie potu z vášho 
tela. Po použití infrasauny sa neodporúča 
požívať mydlo, sprchové gély ani iné prí-
pravky, pretože vaše póry budú otvorené 
a tieto látky by ich mohli zaniesť.

 Nepoužívajte infrasaunu bezprostredne 
po namáhavom cvičení. Vyčkajte aspoň 
15 minút, aby sa vaše telo ochladilo.

Reko

Foto: archív firiem aredakcie



Exkluzívny dIzajn, 
jednoduché čistenie, 
integrované priečne spádovanie 
pre perfektný odtok

rakúska spoločnosť hL hutterer 
& Lechner gmbh vyrába už viac 
ako 60 rokov odtokové systémy 
a zápachové uzáverky. 

HL Hutterer-Lechner GmbH
M: +421 905 451 901
hlslovakia@outlook.com

www.hutterer-lechner.com
www.hl.blucina.net

Ing. Pavol Mayer
Obchodno technický poradca pre SR
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TAK RAVAK



relax kúpeľne

104

PRI STAVBE ČI REKONšTRUKCII HRAJú PRáVE INVESTíCIE DO KúPEľNE DôLEŽITú ROLU PRI FI-
NANČNOM PLáNOVANí VÝSTAVBy. KúPEľNE MAJú Byť PRETO NIELEN PRíJEMNé A NADČASOVO 
ZARIADENé, ALE TAKTIEŽ EKONOMICKy VÝNOSNé. KVALITA MATERIáLU JE ZáROVEň ROZHODU- 
JúCIM KRITéRIOM PRE DĺŽKU POUŽíVANIA. SPRCHOVACIE VANIČKy, KúPEľňOVé VANE A UMÝ-
VADLá Z HODNOTNEJ SMALTOVANEJ OCELE KALDEwEI PONúKAJú VÝNIMOČNé PREDNOSTI, 
KTORé SA VyPLATIA.

ROZuMNá INVEStícIA 
SA VyPLáCA

Na sklovitom povrchu smaltovanej ocele Kaldewei nevznikajú ani 
mikroskopicky malé póry, preto sa na ňom nemôžu usadzovať baktérie 
či plesne. Preto je mimoriadne hygienický a spĺňa požiadavky i tých 
najnáročnejších.
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Už pri plánovaní kúpeľní si majitelia 
všímajú najmä značku, kvalitu a 
dizajn kúpeľňového vybavenia. 

Napokon ide o pevné súčasti bytov, ktoré 
sa nedajú jednoducho vymeniť či prispô-
sobiť. Navyše sa musí dodržať vytýčený 
rozpočtový rámec. Bezprostredne vyna-
ložené náklady sú iba prvým a zrejmým 
nákladovým faktorom. Dlhodobo sa však 
prejavia aj prevádzkové náklady, ktoré 
vznikajú po celú dobu používania výrob-
ku. Čím dlhšie výrobok vydrží, tým dlhšie 
sú intervaly rekonštrukcií a tým pádom 
nižšie náklady na opravy či výmenu. 

DOkONALÝ MAtERIáL 
V kúpeľNiACh 
Kaldewei je špičkový nemecký výrobca 
vaní, sprchovacích vaničiek a umývadiel 
zo smaltovanej ocele. Je to jediný výrobca 
kúpeľňového vybavenia, ktorý si smalt 
vyrába sám. V robustných peciach taví 
kalifornský bórax, škandinávsky živec, 
kremeň a ďalšie prírodné zložky skla, 
aby ich vo forme suspenzie individuálne 
a poctivo nanášal na každý svoj výrobok 
a pri výpale pri teplote vyššej než 850 °C 
ich spájal s oceľou na výnimočne odolný 
materiál – smaltovanú oceľ v celkovej 
hrúbke 3,5 mm. Toto trvalé materiálové 
spojenie dosahuje na desaťstupňovej 
Mohsovej stupnici tvrdosti stupeň 7. Je 
tvrdšie než samotná oceľ a len drahokamy 
majú tvrdší povrch. A preto ho mate-
riály obvykle používané v kúpeľni, ako 
napríklad sprchovacia hadica, nemôžu 
poškrabať. Oproti tomu akrylát dosahuje 
na Mohsovej stupnici tvrdosť stupňa 3  
a jeho povrch je pomerne mäkký. 

Ďalšou devízou smaltovaného povrchu je 
jeho odolnosť voči všetkým kúpeľovým 
prísadám či farbivám, ktoré znáša ľudská 

pokožka. Ani prostriedky na farbenie vla-
sov či odlakovače na ňom nezanechávajú 
žiadne stopy. Smaltovaná oceľ je nehorľa-
vá, rokmi používania a čistenia nestráca 
svoj lesk a odoláva aj UV žiareniu. Vďaka 
perfektným optickým vlastnostiam vyze-
rá aj po 30-tich rokoch ako nová a zacho-
váva tak v kúpeľniach harmonický vzhľad.

MIMORIADNE hygIENIcké 
s jeDNoDUChoU úDRžBoU
Smaltovaná oceľ je nenáročná na údržbu 
a dá sa ľahko čistiť bežnými čistiacimi 
prostriedkami na riad. Navyše môže byť 
zušľachtená dodatočnou povrchovou 
úpravou Kaldewei Perl-Effekt. Táto úprava 
povrchu výrazne uľahčuje čistenie vaní 
a vaničiek, pretože voda z ich povrchu 
doslova skĺzne do odpadu a odnáša so 
sebou všetky nečistoty i vápenaté častice. 
Na bežné čistenie po kúpaní tak stačí už 
len opláchnutie teplou vodou. 

Na sklovitom povrchu smaltovanej ocele 
Kaldewei nevznikajú ani mikroskopic-
ky malé póry, preto sa na ňom nemôžu 
usadzovať baktérie či plesne. Preto je mi-
moriadne hygienický a spĺňa požiadavky i 
tých najnáročnejších.

Vďaka vynikajúcim vlastnostiam smalto-
vanej ocele majú produkty od Kaldewei 
mimoriadne dlhú životnosť. Tento prísľub 
kvality podtrhuje výrobca svojou 30-roč-
nou zárukou. 

Bližšie informácie na www.kaldewei.cz.          

Reko z materiálov Kaldewei

Foto: Kaldewei
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relax kúpeľne

Set piatich umývadiel na dosku 
vyrobených z liateho mramoru, 
ktoré vychádzajú z elementárne-

ho geometrického tvaru kruhu a jeho 
modifikácií. „celá séria nesie v sebe samotný 
proces tvorby. ako prvé som navrhol kruhové 
umývadlo, potom som z neho vytvoril oválne, 
to skombinoval s kruhovým, a tak vzniklo 
umývadlo s odkladacou plochou. neskôr som 
sa vrátil späť ku kruhu, ktorý som ‚zrezal‘, 
a vzniklo umývadlo vhodné na osadenie k ste-
ne. ako posledný som vytvoril nepravidelný 
tvar, ktorý celý rad odľahčuje,“ hovorí autor 
a vlastník štúdia Nosal Design. Zákazníci 
sa tak stretnú so základným kruhovým 
modelom Moon 1, ktorého zrezaním 
vznikol model Moon 1C (tvar umývadla 
kopíruje písmeno C). V tvare oválu je mo-
del Moon 2 a ovál s odkladacou plochou 
dostal názov Moon 2S (shelf). Umývadlo 
nepravidelného tvaru nesie označenie 
Moon 3.

Kruh v kúpeľni ideálne vyvažuje strohosť 
pravouhlých prvkov, ako sú obklady, 
sprchové kúty alebo nábytok. V interiéri 
celkovo pôsobí ako element, ktorý vyvo-
láva pokoj a príjemný pocit. V kúpeľniach 
RAVAK sa tak umývadlá Moon dobre 
dopĺňajú napríklad s vaňami z konceptu 
Formy, s výrobkami z konceptov Chrome 
alebo i 10°. Vďaka svojmu materiálovému 
odľahčeniu zároveň reflektujú súčasný 
trend subtílnych foriem. Výsledkom sú 
étericky pôsobiace umývadlá, ktoré ctia 
základný geometrický tvar – kruh – a 
svojim majiteľom poskytujú výnimoč-

OD ROKU 1969 NAVšTíVILO 
MESIAC IBA DVANáSť 
ľUDí. ZVyšOK ľUDSTVA 
MU PRISUDZUJE MAGICKú 
SILU, POZORUJE JEHO 
KAŽDODENNé ZMENy, 
VyVíJA NOVé TECHNOLóGIE 
NA JEHO DOByTIE. 
A KAŽDÝ MALÝ CHLAPEC SI 
ASPOň NAKRáTKO PRAJE 
Byť KOZMONAUTOM… 
ZOZNáMTE SA S NAšíM 
POňATíM MESIACA TAK, AKO 
HO STVáRNIL PRODUKTOVÝ 
DIZAJNéR KRyšTOF NOSáL.

ROZMERy:

Moon 1c (obrázok vľavo dole) – šírka 400 mm, 

hĺbka 355 mm. 

Moon 3 (obrázok vpravo hore) – šírka 463 mm, 

hĺbka 389 mm. 

Moon 1 (obrázok vpravo dole) – priemer  

400 mm.

Výška všetkých umývadiel Moon je 120 mm.

nú slobodu pri zariaďovaní interiéru. 
„dovolia zákazníkom rôznorodo ich kombi-
novať s doskami pod umývadlá, nábytkom na 
zákazku alebo z nich urobiť napríklad voľne 
stojaci solitér,“ dodáva Kryštof Nosál.

Vďaka ich nekomplikovanému výrazu a 
určitej ľahkosti sa umývadlá Moon hodia 
do každej modernej kúpeľne. Zrezaný 
model Moon 1C je možné osadiť i k stene 
a ušetriť hĺbku od steny, Moon 2 zároveň 
poskytuje výnimočne veľký vnútorný 
priestor a model Moon 2S ešte navyše 
praktickú odkladaciu plochu. „moon 3 je 
čisto o radosti zo života,“ uzatvára autor.
Umývadlá na dosku Moon bude možné 
dostať u predajcov RAVAK alebo priamo 
od výrobcu od februára 2017.

Reko z materiálov RAVAK

Foto: www.ravak.sk

UMÝVADLá NA DOSKU



Tak individuálny, ako potrebujete
Design: nadčasový. Možnosti: neobmedzené. To je nový stenový žliabok Advantix Vario. S eleganciou 
sa dokáže začleniť do každej kúpeľne, naviac jeho extrémne malá stavebná hĺbka iba 25 mm 
umožňuje inštaláciu do takmer každej steny. A vďaka možnosti skracovania na milimeter 
presne medzi 1200 a 300 mm vám pritom precízne zladí vaše prianie s realitou.  
Viega. Connected in quality.

viega.cz/AdvantixVario

Stenový žliabok Viega Advantix Vario

Viac priestoru pre vaše bývanie.

116288_AV_Wandablauf_210x280_SK.indd   1 25.07.16   08:59
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AK POTREBUJETE UTIECť 
PRED HEKTIKOU DNEš-
NÝCH DNí DO SKUTOČNEJ 
OáZy POKOJA, ROZHOD-
NE ZAVíTAJTE DO ROZ-
PRáVKOVÝCH RAJECKÝCH 
TEPLíC, KTORé Sú DOSLO-
VA PERLOU NA SLOVEN-
SKU. KúPELE SPA APHRO-
DITE BUDUJú ZNAČKU 
LUXUSNéHO KúPEľNéHO 
ZARIADENIA URČENéHO 
PRE Tú NAJNáROČNEJšIU 
KLIENTELU.

zápalové ochorenia centrálneho nervové-
ho systému, nervovo-svalové degenera-
tívne choroby aj choroby z povolania – 
ochorenia kostí, kĺbov, svalov a šliach. Nie 
náhodou objavili priaznivé účinky rajec-
koteplickej vody už v 14. storočí. Dnes 
môžu klienti využívať termálnu liečivú 
vodu v mnohých liečebných procedú- 
rach – vo vodoliečbe, v balneoterapii, hyd-
romasážnych, perličkových, termálnych 
alebo uhličitých vaňových kúpeľoch. Úči-
nok kúpeľa spočíva v zmiernení bolestí 
pohybového systému, relaxácii svalstva, 
zlepšení prekrvenia a metabolizmu sva-
lov, šliach a kĺbov, drenáži lymfatického 
systému, ale aj v detoxikácii a aktivácii 
imunity. Klienti môžu zrelaxovať a načer-
pať stratenú energiu v dvoch vnútorných 

V OáZE POKOJA

zrelaxujte sa

Jedinečný vodný a saunový svet, lie-
čebné procedúry, blahodárne účinky 
termálnej liečivej vody, ozdravné 

pitné kúry, beauty pre dámy, skvelá 
gastronómia a vynikajúca zábava v bare 
Cabaret Aphrodite. To všetko je doslova 
nezaplatiteľný balzam na vaše telo i dušu.

LuxuS V ANtIckOM PROStREDí
V súčasnosti najväčším lákadlom pre náv-
števníkov kúpeľov Spa Aphrodite sú bazé-
ny vybudované v atraktívnom antickom 
prostredí a plnené prírodnou termálnou 
liečivou vodou. Rajeckoteplická termálna 
voda je  stredne mineralizovaná, hypoto-
nická, hydrogénuhličitanovo-vápenato- 
horečnatá, s teplotou 38 °C na prameni. 
Lieči choroby pohybového ústrojenstva, 
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(relaxačný 38 °C a rehabilitačný 31 °C) a 
piatich vonkajších termálnych bazénoch: 
kľudový 37 °C, rekreačný 28 °C, rodinný 
bazén pod bralom 34 °C a turecký kúpeľ 
pozostávajúci z horúceho a studeného
bazénika.

Práve tento omladzujúci striedavý kúpeľ 
v horúcej a studenej termálnej vode je 
mimoriadne obľúbenou procedúrou. Pri 
striedaní tepelných podnetov sa uvoľňuje 
a sťahuje cievny systém, ako aj spoma-
ľuje a zrýchľuje srdcová činnosť. Turecký 
kúpeľ výrazne zlepšuje elasticitu a zdravie 
cievnych stien. Pri takomto extrémnom 
striedaní teplôt sa vyplavia do tela endor-
fíny, hormóny šťastia, ktoré navodia pocit 
uvoľnenia a dokonalej harmónie.

sAUNoVé VeČeRy A RitUáLy
Kúpele nedávno rozšírili svoje služby  
o saunové rituály a rôzne tematické 
saunové večery. Riaditeľ balneoterapie 
kúpeľov Peter Lališ prezradil: „Návštevní-
kom, ktorí obľubujú saunovanie, ale  
klasické sedenie v saune sa im už zunova-
lo, predstavujeme nový rozmer saunova-
nia. Saunový rituál vám poskytne neopa-
kovateľný zážitok, počas ktorého vás bude 
rozmaznávať náš saunamajster. 

Ponúkame niekoľko druhov saunových 
rituálov, napríklad Dobré ráno Aphrodite, 
Medové pohladenie, Horúce jabĺčko či 
ľadové kráľovstvo. Každý z rituálov po-
vzbudí zmysly, skrášli pokožku a upevní 
zdravie. Spestrením sú tematické saunové 

noci, počas ktorých saunoví majstri robia 
rituály v saune v zaujímavých kostýmoch.

sLUžBy NA mieRU
Návštevníci  kúpeľov majú k dispozícii 
pohodlné ubytovanie v kúpeľných hote-
lových zariadeniach rôznej kategórie. Pý-
chou je nepochybne luxusný štvorhviez-
dičkový hotel Aphrodite Palace s vlastnou 
kulinárskou reštauráciou. Premostením je 
priamo spojený s kúpeľným domom,  
v ktorom hostia absolvujú všetky rela-
xačné i liečebné procedúry. Kúpeľný dom 
Aphrodite ako hotelový a relaxačný kom-
plex spĺňa všetky podmienky európskeho 
štandardu a patrí k najnavštevovanejším 
objektom z radov slovenských i zahranič-
ných klientov. Tak neváhajte a objavte i vy 
to pravé miesto pre oddych a relax! Viac 
na www.spa.sk.

Reko

Foto: SLK Rajecké Teplice

kúpele spa 
aphRodite Rajecké 
teplice ponúkajú 
blahodáRne účinky 
liečivej teRmálnej 
vody.
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CENTRUM OTUPNÉCHALETS JASNÁ

Váš domov
V OÁZE

HORSKÉHO PROSTREDIA

Bližšie o ponuke chaletov v Jasnej na www.chaletsjasna.skIII. ETAPA PRÁVE V PREDAJI
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SO 140 HOSťOVSKÝMI IZBAMI, ROZSIAHLyMI GASTRONOMICKÝMI SLUŽBAMI, 
BIZNIS CENTROM S KONGRESOVOU SáLOU PRE 650 úČASTNíKOV, wELLNESS 
CENTROM A MOŽNOSťAMI šPORTOVÝCH AKTIVíT JE šTVORHVIEZDIČKOVÝ 
GRAND HOTEL BELLEVUE JEDINEČNÝM PRIESTOROM PRE PRACOVNé 
STRETNUTIA, FIREMNé PODUJATIA, RODINNé OSLAVy I AKTíVNy ODDyCH.

relax wellness

pRe RôZNe AktiVity

jeDiNeČNý



V  roku 2007 získal Grand Hotel 
Bellevue v súťaži Stavba roka 
cenu Stavebnej fakulty Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave za uplat-
nenie poznatkov vedy a techniky v rekon-
štrukcii stavebného diela. O súčasných 
trendoch v kongresovej turistike sme sa 
rozprávali s riaditeľom hotela Viktorom 
Kosmákom.

 Čo všetko musí hotel spĺňať, aby 
sa pre klienta stal atraktívnym pri 
organizovaní kongresov a incentív?
Účastníci kongresového cestovného ruchu 
sú veľmi nároční. Aby ich produkt zaujal, 
musí byť originálny, rýchly a cielený. 
Hotel musí mať vhodné, technicky plne 
vybavené konferenčné priestory, perfekt-
né gastronomické služby a širokú ponuku 
voľnočasových aktivít. Pri výbere lokality 
tiež rozhoduje atraktívnosť prostredia.

 S akými kongresovými priestormi 
disponuje Grand hotel Bellevue?
Najväčšia konferenčná miestnosť je pre 
650 osôb. Konferenčná sála v spojení 
s foyer môže poskytnúť vyše 1 000 m2 
podlahového priestoru. Je ideálna aj na 
organizáciu náročných medzinárodných 
podujatí. V minulosti sme napríklad 
hostili vojenský výbor NATO. Sála sa dá 
rozdeliť na dve časti. S kapacitou každej 
časti do 300 osôb. Ďalej máme k dispozí-
cii tri menšie konferenčné salóniky, spolu 
s kapacitou okolo 200 osôb. Sú vhodné na 
obchodné stretnutia, firemné podujatia, 
semináre alebo aj na rodinné oslavy. 

 Aké ďalšie významné kongresy 
okrem vojenského výboru NAto ste 
hostili?
Významnými medzinárodnými podujatia-
mi boli Medzinárodný kongres vyso-
kohorských záchranárov pre 300 ľudí. 
Svetový kongres gymnastickej federácie  

FIG pre 300 účastníkov či 67. medziná-
rodný kongres chemikov. Medzinárodnú 
letnú školu Bruna Pontecorva v oblasti 
neutrín, na ktorej bol prítomný profe- 
sor z Tokia, nominovaný na Nobelovu 
cenu za objav neutrónových oscilácií.  
V rámci aktivít Predsedníctva Slovenskej 
republiky v Rade EÚ sa u nás uskutočnilo 
zasadnutie Výboru vrchných predstavi-
teľov inšpekcie práce. Všetky realizované 
kongresy potvrdili, že dokážeme pripraviť 
akciu na špičkovej svetovej úrovni.

 máte dostatočnú kapacitu 
reštaurácie?
Áno. Grand Hotel Bellevue má dve reštau-
rácie – reštauráciu Savarin a Slovenskú 
reštauráciu. K Slovenskej reštaurácii patrí 
terasa s výhľadom na Slavkovský a Gerla-
chovský štít. V prípade veľkých kongresov 
vieme použiť kongresovú sálu.  

 Aké ďalšie služby ponúkate?
Ponúkame množstvo voľnočasových 
aktivít. Wellness centrum s bazénom, 
dvomi vírivkami, fínskou saunou a tromi 

parnými. K dispozícii máme profesio-
nálne vybavené fitnes centrum, squash, 
bowling, biliard a telocvičňu. Stane sa, že 
aj telocvičňu prestavujeme na kongresový 
priestor. Okrem toho máme bezprostred-
ne vedľa hotela lúku, vhodnú na organi-
zovanie outdoorových letných a zimných 
aktivít. V zime sa pri hoteli začínajú 
upravované bežecké trate. Firmy často 
využívajú možnosť zapožičania snežných 
skútrov alebo jazdu na saniach ťahaných 
snežnými psami. Všetky tieto aktivity 
môžu vykonávať v areáli hotela.

 máte v ponuke aj špeciálne 
kongresové balíčky? 
Áno. Počas roka vytvárane niekoľko 
kongresových balíčkov. Väčšinou si však 
klienti vyskladajú služby podľa svojich 
predstáv. Máme však aj také, ktoré firmy 
využívajú ako vhodný darček alebo formu 
odmeny. Veľmi obľúbený je napríklad 
wellness víkend.

 Čo ponúkate individuálnym 
hosťom?
Hotel ponúka tematické a celoročné poby-
tové balíčky. Veľmi obľúbené sú wellness 
pobyty. Hostia môžu vyskúšať procedúry, 
širokú škálu aromatických kúpeľov a ma-
sáží. Rodinné pobyty sú obohatené o sta-
rostlivosť a pestrý program animátorov, 
o filmové večery a hudobné vystúpenia.  
Láska ide cez žalúdok. Aby nás hostia 
mali stále radšej, doplnili sme i jedálny 
lístok o sezónne špeciality a každý mesiac 
o delikatesy z dielne šéfkuchára.

 V čom je Vaša konkurenčná 
výhoda?
Naše konferenčné priestory sú v porovna-
ní s inými hotelmi oveľa väčšie. A sú plne 
technicky vybavené. Do foyer a kongre-
sovej sály vieme umiestniť aj osobný au-
tomobil. Bezprostredne pri hoteli máme 
parkovisko so 150 parkovacími miestami. 
Súčasťou areálu hotela je veľký outdooro-  
vý priestor vhodný na rôzne aktivity  
v zime aj v lete.

Reko v spolupráci s Grand Hotelom Bellevue

Foto: Grand Hotel Bellevue
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so zreteľom na tradičné prvky liptovskej 
architektúry a zároveň poskytujú luxusné 
ubytovanie, ktoré vyhovie aj náročnejším 
zákazníkom. Chalúpky v sebe snúbia ro-
mantiku tradičnej slovenskej dediny s po-
hodlím, ktoré k dovolenke neodmysliteľ-
ne patrí. Ide o dvojpodlažné chaty, ktoré 
boli vystavané tradičným spôsobom, teda 
systémom zrubových domov. Na prízemí 
sa nachádza veľká obývacia miestnosť  
s krbom, pričom drevo si doň môžete 
sami narúbať, čo môže byť pre niekoho 
relax či vhodná fyzická aktivita.

SúkROMIE A POhODLIE
Na druhom podlaží sa nachádzajú spál- 
ne a ďalšie potrebné príslušenstvo.  
V niektorých chatách sú dve až tri samo-
statné spálne, ktoré poskytujú dostatok 
súkromia. Každá spálňa je zariadená 

HľADáTE MIESTO PRE IDEáL-
NU DOVOLENKU, RELAX ČI 
VAšE AKTIVITy? NAJLEPšIE 
NIEKDE V HORáCH, KDE PO-
ČAS CELéHO ROKA NáJDETE 
MNOŽSTVO ATRAKCIí? A 
NAJRADšEJ By STE BÝVALI 
V TRADIČNEJ DREVENICI, A 
PRITOM V NEJ MALI ABSOLúT-
NE SúKROMIE A LUXUS? TAK 
POTOM NEEXISTUJE LEPšIA 
VOľBA, NEŽ SA VyBRAť DO 
CHALúPKOVA!

IDEáLNE MIESTO NIELEN PRE RELAX

Chalúpkovo nájdete na konci obce 
Liptovská Štiavnica, ktorá sa 
nachádza asi 3 kilometre východne 

od Ružomberka. Túto romantickú časť de-
diny tvoria klasické slovenské dreveničky, 
zoradené v dvoch radoch oproti sebe, ako 
aj roztrúsené na úpätí Fatry, a zo všetkých 
je nádherný výhľad na vrch Salatín. V ich 
okolí je množstvo turistických atrakcií.  
V zime je to napríklad Skipark Ružombe-
rok alebo Skipark Jasná – oba sú ideálne 
na úžasnú lyžovačku a počas celého roka 
sa môžete vybrať aj na termálne kúpalisko 
do Bešeňovej alebo do historickej obce 
Vlkolínec, ktorá je chránenou pamiatkou 
UNESCO. Z Chalúpkova môžete ľahko 
podnikať výlety na Oravu, do Nízkych 
alebo Vysokých Tatier, na Liptovskú 
Maru alebo sa vyšantiť na tobogánoch 
v neďalekej Tatralandii pri Liptovskom 
Mikuláši, prípadne sa poriadne zregene-
rovať v Aquacity Poprad. Veľmi ľahko sa 
však môže stať, že sa vám v chalúpkovskej 
dreveničke tak zapáči, že ju nebudete 
chcieť ani opustiť. Všetky boli postavené 
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pohodlnými posteľami, nočnými sto-
líkmi, skriňami a ďalším nábytkom, 
vhodným na odkladanie vecí a oblečenia, 
čo je nesporná devíza pri dlhodobejších 
pobytoch. 

Kúrenie v chatách je riešené elektrickými 
konvektormi a podlahovým vykurova- 
ním v kúpeľniach a toaletách. Hlavným 
zdrojom tepla sa však v každom počasí 
môže stať oheň v kamennom kozube 
alebo v keramickej kozubovej peci. 

Dá sa predpokladať, že každý nový 
návštevník Chalúpkova bude interiérom 
chalúp doslova nadšený. Kuchyňa je za-
riadená modernou kuchynskou linkou so 
zabudovaným elektrickým sporákom aj 
rúrou, nechýba mikrovlná rúra, chladnič-
ka s mrazničkou či varná kanvica. Obý-
vačke dominujú dve pohodlné sedačky 
pre šesť osôb, dva stoly a, samozrejme, že 
občas môžete namiesto obdivovania ohňa 
v kozube pozerať aj televízor. Nechýba 
ani DVD prehrávač, takže nudiť sa po 
večeroch nebudete vy ani vaše deti.

NOVINky V chALúPkOVE
Ako sme sľúbili, tak náš spoločný sen sa 
stal realitou a pre všetkých našich priate-
ľov, hostí a širokú verejnosť sme otvorili 
nový objekt a tým je Zemianska kúria. 
V júni 2016 sme popri už zabehnutých 
dreveniciach uviedli do prevádzky štýlovú 
reštauráciu, vináreň a školiace priestory, 

ktoré s kapacitou až 150 ľudí poslúžia na 
semináre, konferencie, teambuildingy, 
oslavy, svadby či oddych. S veľkorysou 
rozlohou 1 500 m2 majú klienti možnosť 
maximálneho pohodlia. V suteréne je noč-
ný bar s biliardovým stolom. Vo wellness 
v podzemí budete mať pocit, akoby zastal 
čas, pretože architekti nič nenechali na 
náhodu a vytvorili doslova oázu pokoja. 
Jeho súčasťou je parná a fínska sauna, 
zážitkové sprchy, bazén s protiprúdom, 
relaxačné ležadlá, masérska miestnosť i 
fitnes centrum. 

Zemianska kúria tiež ponúka jedinečný 
gastronomický zážitok, výnimočné jedlá 
a vína tých najlepších značiek, ktoré 
môžete ochutnať vo vinárni. Súčasťou 
služieb je aj detský kútik a už spomínaná 
špičkovo vybavená seminárna miestnosť. 
Vo vonkajšom prostredí je priestranná 
terasa s výhľadom na prírodu, jazierko, 
veľký detský areál, nafukovací hrad, 
basketbalové mini ihrisko či stolný tenis, 
kde zažijú kopec zábavy nielen deti, ale aj 
dospelí. Na firemných teambuildingoch 
tak budú môcť záujemcovia pracovať na 
indoorových aj outdoorových aktivitách 
od výmyslu sveta – od cielených aktivít, 
prednášok, diskusií, testov až po množ-
stvo vonkajších aktivít, vrátane trénin-
gu na lanách. K dispozícii je požičovňa 
štvorkoliek a bicyklov či jazda na Segway. 
Chalúpkovo je jednoducho splnením 
všetkých predstáv aj toho najnáročnej-

šieho návštevníka. Toto všetko vytvára 
príjemnú symbiózu. Pre jedných cez deň 
vzdelávanie sa, hľadanie spoločných tém a 
riešení, pre iných je to zase oddych, dovo-
lenka či večerný relax a zábava.

MIEStO, kDE SA BuDEtE 
RADi VRACAť
Okolitá príroda má svoje čaro v každom 
ročnom období. Priamo z chalúpkovskej 
osady môžete podnikať pešie výpravy, 
pričom jednou z prvých zastávok môže 
byť prameň minerálnej vody, ktorá vy-
viera priamo zo zeme asi 50 metrov nad 
južným radom chalúpok. A ešte jedným 
si môžete byť počas pobytu v Chalúpkove 
istí. Bez ohľadu na to, či sa ráno vyberiete 
na lyžovačku, alebo zrelaxovať do wellness 
centra – vždy sa budete tešiť na chvíľu, 
kedy sa sem opäť vrátite. Chalúpkovo je 
skrátka splnenie si aj tých najnáročnejších 
predstáv o bývaní v dreveniciach a záro-
veň miesto pripomínajúce akýsi detský 
sen alebo skôr rozprávku, do ktorej sa 
vždy budete radi vracať. Ktovie? Možno 
raz bude mať Chalúpkovo aj vlastnú 
poštovú pečiatku a známku, aby o jeho 
existencii vďaka pohľadnici uverili aj tí, 
čo tam neboli a ani o ňom nepočuli. Viac 
informácií na www.chalupkovo.sk.

Dušan Jacko & Robert Pavelka

Foto: Chalúpkovo
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oDDyCh i Zážitok
kREAtíVNE SchOPNOStI 
Kurzy totiž využívajú metódu kreslenia 
prostredníctvom pravej mozgovej hemis-
féry, ktorej zakladateľkou bola americká 
učiteľka a autorka viacerých  kníh – Betty 
Edwardsová. Vychádzala, okrem iného, i 
z výsledkov výskumu mozgu a vymedzila 
základné princípy pre tento vzdelávací 
systém. 

Každá z dvoch mozgových hemisfér má 
totiž odlišné funkcie. Edwardsová vypra-
covala a Serafin doplnil, rozšíril a overil 
v praxi konkrétne cvičenia, ktoré doprajú 
odpočinok ľavej časti mozgu, teda tej, 
ktorú bežne počas života viac zaťažujeme, 
a zároveň rozvíjajú kreatívne schopnosti 
jeho pravej časti, teda tej, ktorá zvyčajne 
oddychuje, resp. je menej aktívna. 

Aj pRe ZAČiAtoČNíkoV
Kurzy kresby či maľby sú určené pre 
každého, teda i úplných začiatočníkov. 
Prvotne sa  zameriavajú na tých, ktorí  
v sebe doposiaľ neobjavili štipku talentu. 
Lektori ich cvičeniami a individuálnym 
prístupom postupne presviedčajú o tom, 
že to tak zákonite nemusí byť a človeku 
niekedy stačí iba iný pohľad na vec. Zá-
roveň zistíte, že kreslenie, maľovanie nie 
je iba o kreslení a maľovaní samotnom, 
ale i o prekonávaní samého seba. Tým, že 
vo väčšej miere aktivujete pravú ako ľavú 
mozgovú hemisféru, automaticky prichá-
dzate na iné myšlienky, nápady, riešenia... 
Kreslenie a maľba sú zábava, inšpirácia, 
relax a tajomstvo, ktoré má príležitosť 
odhaliť naozaj každý.

VAŠE DIELO
Nech vás už ku kurzom kreslenia a maľby 
privedie hocičo, každý motív je ten správ-

V NAšEJ, POMALy AŽ BLESKO-
VEJ DOBE POČúVAME, AKÝ 
DôLEŽITÝ JE POPRI PRáCI OD-
DyCH. DôLEŽITÝ JE NAJMä AK-
TíVNy ODDyCH, KTORÝ NáM 
POMôŽE PREČISTIť HLAVU 
OD MONOTóNNEJ PRáCE. AK 
CHCETE ZRELAXOVAť SVOJU 
MySEľ, A PRITOM PRíJEMNE 
STRáVIť ČAS, RADI VáM PRED-
STAVíME JEDEN ZO SPôSOBOV 
AKTíVNEHO ODPOČINKU.

Skúste kreatívny kurz, ktorý navyše 
v sebe ukrýva nevšedný zážitok. 
Veď kúsok tvorivého ducha drieme 

v každom z nás. Premeňte svoj sen, tajnú 
túžbu na niečo hmotné, krásne a hodnot-
né. A ak sa tomu budete i po kurze podľa 
možnosti  pravidelne venovať, nemusí 
byť z vás síce Picasso či Monet, ale vaše 
nevšedné zážitky sa môžu stať trvalými.  
Navyše pri tvorbe budete pravidelne ak-
tívne oddychovať bez ohľadu na váš vek.

kResBA Či mAľBA
Vzdelávacia inštitúcia Serafin, ktorá je zná-
ma svojím pôsobením v oblasti voľnočaso-
vých aktivít v Čechách a na Slovensku, má 
vo svojej ponuke rôzne kurzy, predovšet-
kým pre dospelých, zamerané najmä na 
kresbu a maľbu. Ak o takom niečom začuje 
laik, teda človek, ktorý snáď s výnimkou 
ranného detstva a základnej školy nedržal 
v ruke ceruzku a nieto ešte štetec, vynorí 
sa veľa otázok či pochybností. Vynoria 
sa predsudky a záporné krútenie hlavou. 
O vyjadrenia typu: „To nie je nič pre mňa, 
ja som na niečo také ‚ľavý‘, ja neviem 
nakresliť ani rovnú čiaru“ a pod. nie je 
pritom núdza, však?

Nemusíte disponovať 
výtvarným talentom. 

Stačí, ak sa rozhod-
nete, že svojmu snu 
či nesplnenej túžbe 
budete venovať jeden 
víkend a výsledok sa 

dostaví. Navyše s vaším   
 vlastným originálnym 

dielom bude 
výsledkom 
aj zrelaxova-

ná myseľ.  

nevšedný
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Viac informácií o kurzoch i prihlasovaní 
sa dozviete  na www.konecnekreslim.sk.  

Reko v spolupráci s KK Serafin

Foto: KK Serafin

ny. Všetci totiž v sebe máme schopnosť 
naučiť sa kresliť pomocou „naštartovania“ 
pravej hemisféry a dokázať tak vytvoriť 
malé či väčšie dielo. Nakresliť si svoj 
vysnívaný obrázok spôsobí vnútornú 
radosť. Pochvália vás aj iní. Dôležitá je 
predovšetkým vaša spokojnosť a reakcia 
na to, čo ste vytvorili vlastnými rukami. 

kReslenie a maľba sú 
zábava, inšpiRácia, Re-

lax a tajomstvo, ktoRé má 
každý pRíležitosť odhaliť.



relax cestovanie
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NEPOZNANÝ POKLAD
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V ČASE, KEDy SLOVáCI ZAČA-
LI VO VäČšOM POČTE CES-
TOVAť DO SVETA, A TEDA AJ 
DO JUŽNEJ AMERIKy, BOLA 
KOLUMBIA POVAŽOVANá ZA 
VEľMI NEBEZPEČNú KRAJI-
NU, KTOREJ SA URČITE OD-
PORúČALO VyHNúť. BODAJ 
By NIE, VEď V NEJ ZúRILA 
NEúPROSNá VOJNA MEDZI 
MNOHÝMI DROGOVÝMI 
KARTELMI, TERORISTICKÝMI 
ORGANIZáCIAMI A VLáDOU. 

V časoch, pred asi dvadsiatimi 
rokmi, bola Kolumbia oprávnene 
považovaná za najnebezpečnejšie 

miesto západnej pologule a dokonca aj 
sveta z dôvodu obrovskej kriminality 
odohrávajúca sa v krajine, ktorá nie je 
považovaná za vojnovú zónu. V dnešných 
dňoch sa nám táto krajina dostala do po-
vedomia ako štát, pre ktorý jej prezident 
Juan Manuel Santos získal Nobelovu 
cenu za mier, keďže sa mu podarilo podpí-
sať prímerie s povstaleckou organizáciou 
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia). Treba zdôrazniť fakt, že 
táto organizácia, založená pred viac ako 
päťdesiatimi rokmi, bola prakticky už 
od jej vzniku považovaná za najväčšiu, 
najlepšie vycvičenú a najefektívnejšiu 
povstaleckú organizáciu v celej Latinskej 
Amerike, čím jej bol pri veľkom počte 
rôznych iných a veľmi silných (či už ko-
lumbijských, peruánskych alebo napríklad 
mexických) organizácií a kartelov vzdaný 
skutočný hold.  Svojho času ovládala až 
60 percent kolumbijského územia. Počas 
polstoročnej vojny medzi FARC a vládou 
prišli o život milóny ľudí. 

PRíRODNÝ uNIkát
Kolumbia sa však okrem vyššie zmienené-
ho smutného prvenstva môže pochváliť 
čímsi výnimočným. A tým je jedinečná 
príroda a archeologické lokality, ktoré 
inde v Južnej Amerike nenájdete. Hlavný 
prírodný unikát, na ktorý sú Kolumbijča-
nia takí hrdí, je nám úplne neznámy. Je 
nutné si uvedomiť, že toto miesto bolo 
kvôli povstaleckým organizáciám úplne 
neprístupné mnoho rokov a logicky teda 
o ňom donedávna nevznikali ani reportá-01
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02

že či dokumentárne filmy. Toto magické 
miesto sa volá „rieka piatich farieb“ alebo 
aj Caňo Cristales, ktorá sa nachádza 
na severe regiónu La Macarena. Táto 
rieka piatich farieb (žltá, modrá, zelená, 
červená a čierna) je vo viacerých, a treba 
podotknúť, že nielen v kolumbijských 
zdrojoch, mnoho ráz uvedená ako najkraj-
šia rieka na svete. 

Pre cestovateľov je fantastické, že tento 
skutočný unikát sa už dá bez problémov 
navštíviť. Kolumbia je na pomery Európy 
obrovský štát, jej rozloha je väčšia ako 
Nemecko a Francúzsko spolu a je teda po-
chopiteľné, že dostať sa k najkrajšej rieke 
sveta nie je úplne jednoduché. Určite však, 
pokiaľ sa rozhodnete Kolumbiu navštíviť, 
zahrňte návštevu Caňo Cristales do ces-
tovného plánu. Na návštevu tejto oblasti 
si vyčleňte aspoň tri dni, nech si tento 
prírodný fenomén náležite vychutnáte. 
K rieke nevedú žiadne asfaltové alebo inak 
upravené cesty či chodníky a napríklad 
z veľkých miest, ako je hlavné mesto Bogo-
tá či Medellín, sa k rieke dostanete iba 
kombináciou lietadlo – džíp s pohonom  
4 x 4 a peši. Na tento vôbec nie lacný výlet 

je nutné si okrem kvalitných turistic-
kých topánok pribaliť aj plavky, keďže na 
viacerých miestach tejto unikátnej, iba 
100 kilometrov dlhej rieky, sa dá okúpať. 
Povedzte sami, odolali by ste kúpaniu 
v krištáľovo čistej hladine plnej nádher-
ných farieb v panenskej prírode? 

NOtORIcky ZNáMA
Čo sa týka prírodných či krajinných krás, 
v Kolumbii sú okrem nádhernej rieky 
veľmi pyšní aj na ďalší symbol, v tomto 
prípade už notoricky známy aj u nás. 
Káva. Kolumbijská káva sa pestuje na 
mnohých miestach Kolumbie, ale tou 
top oblasťou je pomerne malá časť v tzv. 
kávovej oblasti v regióne Tolima. Kolum-
bia je veľmi hrdá na svoju kávu a tak sa 
usiluje o jej propagáciu, že je na spadnutie 
dokončenie projektu letiska v tejto oblasti 
s príznačným názvom „Aeropuerto Inter-
nacional del Café“.  Táto oblasť je od roku 
2011 zapísaná ako kultúrne dedičstvo 
ľudstva. A aj tí, ktorým fantastická káva 
nič nehovorí, by mali toto miesto navští-
viť. Nielen preto, že káva ku Kolumbii 
jednoducho patrí, ale aj kvôli unikátnej 
krajinnej oblasti tohto regiónu. 

relax cestovanie

kolumbia je na pome-
Ry euRópy obRovský 
štát a je teda pocho-
piteľné, že dostať sa 
k najkRajšej Rieke 
sveta nie je úplne 
jednoduché. 

02

03



s krásnym púštnym pieskom. Zdá sa vám 
to stále málo? Tak vedzte, že práve tento 
malý púštny kúsok polostrova La Guajira 
obýva najpočetnejší indiánsky kmeň 
Kolumbie. Sú to ľudia kmeňa  Wayú, ktorí 
okrem toho, že si veľmi pevne udržujú 
svoje tradície a jazyk, sú známi aj tým, že 
ich život je plný legiend a mýtov. Cestujte 
do magickej Kolumbie a možno čo-to zo 
svojich mýtov prezradia aj vám. 

Peter Koutný, riaditeľ CK Victory Travel

Foto: CK Victory Travel

01 Rieka piatich farieb je podľa viacerých zdro-

jov považovaná za najkrajšiu rieku sveta.

02 Krajina pod horami Sierra Nevada.

03 V Kolumbii bokom od civilizácie nájdete 

opustené indiánske mestá a pôvodných 

StRAtENé MEStO
Do tretice všetko dobré! Nielen pohľa-
dom na krásne farby jedného z mocných 
prírodných živlov a skvelou kávou je 
človek živý, ale aj pohybom. A veru, pokiaľ 
chcete navštíviť jedno z dych berúcich 
miest zelenej Kolumbie a nadýchnuť 
sa magického tajomna, vyberte sa na 
jeden z najkrajších peších výletov krajiny, 
štvordňový výstup do Strateného mesta. 
Vaším východiskovým mestom bude 
Santa Marta a po krátkej jazde autom si 
naložíte batoh na chrbát a poďho do hôr. 
Pokiaľ túžite po chôdzi aj na miestach, kde 
sa pred neúprosným slnkom neskryjete, 
pri prudkých výšľapoch, brodení riek 
a spaní v typických hamakách, výlet do 
Strateného mesta, teda Ciudad perdida, je 
práve pre vás. A čože vás čaká na koniec? 
Výstup po tisícdvesto strmých schodoch 
až k obradným miestam záhadnej kultúry, 
o ktorej sa nevie takmer nič. Iba to, že to 
bola veľmi vyspelá kultúra, ktorá svoju 
expanziu zažila mnoho storočí pred prí-
chodom najslávnejšieho juhoamerického 
národa, Inkov. Tí, mimochodom, svoju 
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ríšu rozšírili až na územie Kolumbie, 
ale po ich pôsobení ostali iba fragmenty 
kamenných ciest. Aj tie sa však v rámci 
ochrany týchto ciest dostali pred dvomi 
rokmi medzi chránené mestá UNESCO. 
Stratené mesto však isto obýval iba národ 
na území Kolumbie, a tým je toto miesto 
ešte tajomnejšie. Celkom pri tomto treku 
nachodíte cez 40 kilometrov, ale z vlastnej 
skúsenosti môžem potvrdiť, že celý peší 
výstup v okolí hôr Sierra Nevada patrí 
k absolútnym vrcholom návštevy Kolum-
bie. 

pôsoBiVé miesto
Na záver si neodpustím posledné naj Ko-
lumbie. Najsevernejší bod kontinentálnej 
Južnej Ameriky, ktorý leží v geograficky 
úplne inej oblasti ako všetky tie, ktoré 
sme doteraz spomenuli. Tu nenájdete 
ani hory ukrývajúce ceremoniálne miesta 
záhadnej kultúry, ani sýtozelené kávové 
plantáže, tobôž farebnú rieku. Napriek 
tomu je Punta Gallinas na poloostrove 
La Guajira  mimoriadne pôsobivým 
miestom, kde sa karibské more stretáva 
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Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do 
losovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: mikrovlnná rúra Whirlpool v hodnote 180 €
2. CENA: Čistič okien Vileda Windomatic v hodnote 58 €
3. CENA: Robotický mop Vileda ViROBi Slim v hodnote 49 €

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.

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. 

            

predplaťte si 
Dom a BýVANie a vyhrajte!
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ZLATÁ PEČAŤ 2011 – OCENENIE V KATEGÓRIÍ ČASOPIS ZLATÁ PEČAŤ 2011 – OCENENIE V KATEGÓRIÍ ČASOPIS 

číslo4/2016 - 10. ročník                                                                                                       www.domabyvanie.eu

1,50 € 

V JEDNODUCHOSTI JE KRÁSA I ORIGINÁLNY VZHĽAD INTERIÉRU
MELANCHOLICKÝ DOTYK ŠTETCA I AV TECHNIKA V DOMÁCNOSTI 
ROZSVIEŤTE SI SVOJ DOMOV
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BRÁNA DO RÍŠE SNOV

PREMÝŠĽATE NAD ÚSPORNÝM DOMOM? 
ŠKANDINÁVSKY ŠTÝL SA SPÁJA S PRÍRODOU 
WELLNESS V POHODLÍ DOMOVA
KOLUMBIA – NEPOZNANÝ POKLAD

BRÁNA DO RÍŠE SNOV

ŠTÝL 

GRAND HOTEL BELLEVUE  

RELAX V SRDCI TATIER 
✳ bazén, saunový svet 
✳ posilovňa, squash, bowling 
✳ detsé animácie 
✳ programy pre celú rodinu 

Grand Hotel Bellevue, a. s., 
Tel: +421 52 4762 111, 
hotelbellevue@hotelbellevue.sk, 
www.hotelbellevue.sk

DOVOLENKA, KTORÁ CHUTÍ
✳ sezónne trendy 
✳ tradičná slovenská kuchyňa 
✳ gastronomické špeciality 
✳ sladké pochúťky 

ŠTÝLOVÉ STRETNUTIA
✳ konferencie
✳ súkromné oslavy
✳ netradičné teambuildingy
✳ prezentácie, výstavy
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