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5 top trendov 2013
Ako na malú kúpeľňu

Bungalov na svahu
Slnolamy
Dvere dodajú interiéru štýl

Záhrada krok za krokom
Indonézia: život na dvoch kolesách

Okná na mieru



HELUZ – tehlový systém pre váš dom

ŠIROKÁ PONUKA SLUŽIEB
 9 spracovanie cenovej ponuky
 9 plán kladenia stropu
 9 technické poradenstvo
 9 doprava materiálu na stavbu

 9 technická pomoc na stavbe
 9 požičovňa pomôcok
 9 energetický certifikát budovy
 9 služby statika

Keramické stropné 
PANELY HELUZ

rýchla montáž
okamžitá únosnosť

Tehlové KOMÍNY HELUZ

Keramické stropy 
HELUZ MIAKO

Nosné roletové a žalúziové 
PREKLADY HELUZ

pre všetky typy palív a spotrebičov

tradičný strop 
s vysokou variabilitou

originálne riešenie zatienenia

zákaznícka linka 0800 106 206  ■  info komíny 0800 118 192  ■  info@heluz.sk  ■  www.heluz.sk 

Skvelé tehly pre Váš dom tehly · stropy · komíny · preklady

Tehly pre budúcnosť
HELUZ FAMILY  

a HELUZ FAMILY 2in1
s najvyššími tepelnoizolačnými 

parametrami v SR

ďalej ponúkame tehly pre obvodové, vnútorné  

murivo, priečky, AKU tehly, nepálené tehly
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Dlho očakávané jarné dni so sebou prinášajú po-
zitívne myšlienky a radosť z hrejivých slnečných 
lúčov. Zubaté slniečko si nás nájde aj v našich 
domovoch, kde presvetlí a rozjasní všetky farby 
v miestnosti. Je to pridaná hodnota, ktorá bez 
rozdielu ponúka svoje umenie každej domácnos-
ti. Prvé jarné lúče sú tým najkrajším módnym 
doplnkom, ktorý doma máme – treba ho len 
nechať vyniknúť a odvďačí sa vám rozžiarenou 
nádherou.

Príjemné čítanie a veľa jarnej nádhery vám praje  
redakcia Dom a bývanie
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Jaroslav Ostrožovič - J&J Ostrožovič, Nižná 233, 076 82  Veľká Tŕňa
odbyt vína: +421 908 996 040, odbyt@ostrozovic.sk, 
relax na Tokaji: +421 908 996 042, marketing@ostrozovic.sk

www.ostrozovic.sk

vína najvyššej kvality, darčekové  balenia vín,
archívne vína, vína na zákazku,

degustácie v tufovej pivnici,
školenia a pobyty na Tokaji, 

zemplínska kuchyňa,
ubytovanie vo vinárstve

Tokaj z celkom iného súdka
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ARchItEktúRA PrOJeKT
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Bungalov 
na svahu

NA MIERNOM SVAHU S VÝHľA-
DOM NA ŽERMANICKú PRIE-
HRADU A NEĎALEKé BESKyDy 
SA ČRTá MODERNÝ BUNGALOV 
V DOKONALOM SúLADE S PRí-
RODOU. BUNGALOV VyNIKá 
SVOJOU KRáSOU I šETRNÝM AR-
CHITEKTONICKÝM PRíSTUPOM 
K OKOLITéMU TERéNU.
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Autorkou tohto zaujímavého pro-
jektu je česká architektka Hana 
Liškutínová. Vo svojich dielach 

sa orientuje na stavby úzko prepojené 
s prírodou, napríklad zelené strechy ale-
bo domy zapustené do svahu, a snaží 
sa využívať moderné technológie, ktoré 
chránia prírodu. Architektka sa rozhodla 
zhmotniť svoj návrh pre vlastné potreby, 
uplatniť v ňom nadobudnuté poznatky 
a zrealizovať svoje túžby pre svoj vysníva-
ný osobný priestor. 

DispoZičNé a TechNické 
RIEšENIA DOMu

„Dlhšiu dobu som sa zaoberala problema-
tikou domov chránených zemou (domy 
kryté zemou, zemné domy). Sklon terénu 
tohto konkrétneho domu bol však menší 
a z finančného hľadiska by nebolo vhodné 
dom zapúšťať do terénu celý. Vznikol tak 
medzistupeň – dom so zelenou strechou, 
čiastočne zapustený do svahu,“ týmito 
slovami Hana Liškutínová opísala svo-
je úvahy o realizácii bungalovu. riešenie 
dispozičného umiestnenia domu spočíval  
v navýšení vstupnej časti s garážou o je-
den meter, než je úroveň podlahy v obyt-
nej časti domu. Veľkou prednosťou domu 
je technické riešenie vykurovania s tepel-
ným čerpadlom typu vzduch/voda, reku-
peráciou a solárnymi panelmi, ktoré sú 
umiestnené na streche domu. Zelená časť 
strechy chráni izoláciu strechy a pri daždi 
je nehlučná. Veľké okná bungalovu sú za-

Realizácia stavby: 2009 – 2010

Projektant: ing.arch.hana Liškutínová

Plocha pozemku: 1800 m2

Plocha zastavanej časti: 160 m2

Počet garáží: 1 dvojgaráž 

(je v nej ping-pongový stôl a autá parkujú 

vonku)

01

02

03

04

01 Jedáleň

02 Juhozápadná fasáda so vstupom

03 – 04 Pohľad na zadnú časť domu



streté vonkajšími žalúziami, ktoré slúžia 
ako ochrana pred prehrievaním v letnom 
období, na reguláciu svetla a ako bezpeč-
nostné opatrenie pred nežiaducimi náv-
števníkmi. 

VNúToRNé uspoRiaDaNie

Dom je vnútorne precízne usporiadaný do 
detailov bez zbytočných chodieb a nevyu-
žitých priestorov. Dominantou bungalovu 
je otvorená kuchyňa s jedálňou a obývač-
kou. Okrem tohto spoločného priestoru 
dom disponuje tromi ďalšími miestnos-
ťami: dvomi spálňami a pracovňou. Prida-
nou hodnotou bungalovu je sauna, ktorú 
podľa architektkiných slov plne využíva 
spolu s rodinou a blízkymi priateľmi. 

05  Detská a hosťovská izba

06  Pohľad od vstupných dverí, zo zádveria  

dolu po schodoch do obývacieho priestoru.

07  Obývačka s premietacím plátnom

08  Kúpeľňa a sauna

05

06

07

08

ARchItEktúRA PrOJeKT
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V letných mesiacoch sa obytný priestor 
domu znásobuje o veľkú terasu krytú mar-
kízou. Štýlový dizajn nábytku a zaujímavé 
farebné kombinácie vytvárajú harmonický 
celkový dojem spájajúc v sebe komfort, 
pôvab a originalitu. 

Hana Liškutínová v súčasnosti pracuje na 
mnohých projektoch rodinných domov, 
na rekonštrukcii materskej školy a stavbe 
zdravotného strediska. Je úspešnou archi-
tektkou, ktorá skrášlila už mnoho interié-
rov a postavila veľa krásnych domov. Za 
ten svoj si zaslúži obdiv a úctu.

Veronika Kalinová

Architekt: Ing. arch. Hana Liškutínová

Foto:  Róbert Žákovič
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09  Pôdorys

10  Pohľad na terasu

11  Obytná časť: kuchyňa, jedáleň a obývačka 

12  Bočný pohľad

13  Pohľad z detskej izby do obývačky
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Nie  je sendvič 
ako sendvič

to je najširšia ponuka sortimentu v SR
Brickland SK s.r.o., 
Orešianska 11, Trnava 917 00
Tel.: +421 (0) 33 / 53 44 004
Fax: +421 (0) 33 / 53 31 414
E-mail: brickland@brickland.sk

LÍCOVÉ TEHLY A OBKLADOVÉ PÁSIKY

Viac nájdete na
www.brickland.sk

Brickland_inzerce_2012_Pekne_byvanie09_110x296_SK_v2.indd   1 27.7.2012   13:47:09

Ing. arch.Jaroslav Hrivnák
  aeroateliér vznikol v roku 2003, venuje sa širokému spektru architektúry od nízko-  

 rozpočtových a ekologických stavieb, rekonštrukcií pamiatok a historických objek-  
 tov, cez návrhy individuálnych domov, bytových a polyfunčných domov až po urba-  
 nizmus a verejný priestor...

 rodinné domy navrhujeme v nízkoenergetickom štandarde. 
 Máme skúsenosti s navrhovaním rôznych typov stavieb a sme zocelený praxou zo   

 skutočných realizácii...

www.aeroatelier.sk
e-mail:  aero.architekti@gmail.com
             jaero.hrivnak@gmail.com
tel.: 0911 770445



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

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

Prievidza - PEGAS studio 
Bojnická cesta 19, 
tel.: 0911 650 666
info@pegasstudio.sk

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

Žilina – ROOL / areál Kinekus
Kamenná 4, 
tel: 0949 814 097
rool@rool.sk 

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

Bratislava - Merito
Vajnorská 41, 
tel.: 0915 775 896
predaj@merito.sk

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

Ako sa zamilovať do balleriny...

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

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

    Teraz limitovaná akcia. 
Pri  predložení tohto  kupónu  získate na objednávky  uzatvorené  v období 
    do 30.4.2013 u niektorého z uvedených predajcov zľavu 30% na 
kuchynský a obývací nábytok Ballerina.  Zľava je  jednorazová, neprenosná 
a platí  pre jednu objednávku.

zastoupení pro SR a ČR:
tel.:  +420 721 171 233
info@ballerinakuchyne.cz

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

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



Bungalov Largo 
bývanie v súlade s prírodou

Tento obľúbený bungalov je plno-
hodnotným domom pre 4-člennú 
rodinu. Podlahová plocha 115m2 

je priam prepojená s exteriérom a dom 
priamo pozýva na pokojné posedenie si 
na terase a užívanie si bývania v rodinnom 
dome. Vďaka premyslenej vnútornej dis-
pozícii dom ponúka komfort klasických 
bungalovov, kde máte všetko na jednom 
podlaží, ale zároveň oddeľuje obytnú zónu 
od nočnej. Samozrejmosťou je dostatok 
odkladacích priestorov, predsieň, komo-
ra pri kuchyni a šatník pri spálni rodičov. 
Largo 147 má všetko, čo moderný dom má 
mať.

Bungalov Largo 147 sa dodáva už v zá-
kladnom štandarde ako nízkoenerge-

CHCETE BÝVAť ZDRAVO, 
EKOLOGICKy, A PRITOM 
POHODLNE A úSPORNE? 
CHCETE UšETRIť NIELEN PRI 
KúPE DOMU, ALE AJ PRI JEHO 
PREVáDZKE? MáTE RADI 
PRIESTRANNÝ A PRESVETLENÝ 
INTERIéR NAPOJENÝ PRIAMO 
NA TERASy A ZáHRADU ČI 
OKOLITú PRíRODU? MáME  
PRE VáS DOM, KTORÝ SPLNí 
VAšE PREDSTAVy –  
BUNGALOV LARGO 147.

PARAMEtRE DOMu: 

nízkoenergetický (do 50kWh)

úžitková plocha: 115 m2

zastavaná plocha:145,3 m2

izby: 4 + kk, šatník

rozmery domu: 11,3 × 14,6 m

ARchItEktúRA PrOJeKT
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Bungalov Largo 
bývanie v súlade s prírodou

tický dom, tak ako všetky domy rD 
rýmařov. Nízka energetická náročnosť 
domu s koeficientom prestupu tepla stien  
U = 0,16 W/m2.K, s kvalitnými oknami 
s trojsklom a riadeným vetraním, výrazne 
ušetrí jeho majiteľom výdavky na energie. 
Náklady na vykurovanie domu v štandard-
nom vyhotovení by nemali prekročiť sumu 
600 eur za rok. 

rodinné domy rD rýmařov je možné 
prispôsobiť želaniu zákazníka. Je teda na  

vás, aký štandard si vyberiete, projekt 
domu počíta s možnosťou inštalácie reku-
perácie, tepelného čerpadla či solárnych 
panelov a ďalších moderných technológií 
ako fotovoltaické panely či inteligentné 
riadenie domu. 

V štandardnom vyhotovení sú v cene 
domu obklady, dlažby aj sanita, dokonče-
né podlahy aj osadené interiérové dvere.
Presná a inovatívna technológia výroby 
domu v modernej hale a kvalitná montáž 
certifikovanými pracovníkmi sú základom 
úspechu domov od spoločnosti rD rý-
mařov. Jej 40-ročné skúsenosti a viac ako 
22-tisíc realizovaných montovaných sta-
vieb je know-how, na základe ktorého vám 
firma odovzdá kompletne hotový dom  
do 30 dní.

Okrem záruky 30 rokov vám spoločnosť 
zaručuje, že v deň odovzdania sa môže-
te do vášho domu nasťahovať, pretože je 
kompletne dokončený, uprataný a obýva-
teľný. 

Largo 147 je tak stelesnením všetkých 
výhod moderného montovaného domu – 
ponúka garantovanú nízku cenu, rýchlu 
a bezproblémovú výstavbu s možnosťou 
bývať do mesiaca od začiatku stavby, kva-
litu potvrdenú 30-ročnou zárukou a zá-
roveň minimalizuje náklady potrebné na 
prevádzku a aj budúcu údržbu domu.

Svoju obľúbenosť potvrdil tento bungalov 
aj v súťaži TOP DOMY v Českej republike, 
v ktorej sa v roku 2010 stal víťazom v ka-
tegórii domov do 120m2. 

Ak máte záujem o viac informácií o tomto 
dome, kontaktujte zastúpenie spoločnosti 
rD rýmařov na Slovensku – informácie 
o dome, ako aj kontaktné informácie na 
slovenské zastúpenie nájdete na stránke 
www.modernedomy.sk.

Reko z materiálov RD Rýmařov

Foto: RD Rýmařov, ModerneDomy.sk

koľko buDe Dom sTáť?

cena domu na kľúč je 122.500 eur s DPH 

v nízkoenergetickom prevedení, vrátane 

dopravy a montáže. 

Náklady na vykurovanie domu sú zhruba 

600 eur ročne.

Doba výstavby je v priemere 18 dní 

a záruku dáva renomovaná spoločnosť 

30 rokov.

13



StAVBA fINANCOVANIe

Pýtate sa, čo máte urobiť pre to, aby 
ste mali nárok na tento naozaj výni-
močne výhodný úver? 

sTačí Tak máLo

V prvom rade je potrebné uzatvoriť zmlu-
vu o stavebnom sporení v Prvej staveb-
nej sporiteľni. Ak ste tak ešte neurobili, 
navštívte ktorékoľvek z približne 350 
obchodných miest na Slovensku a spo-
ločne s obchodným zástupcom nastavte 
podmienky vášho stavebného sporenia 
tak, aby maximálne vyhovovali vašim zá-
merom do budúcnosti. Potom už je len na 
vás, či sa rozhodnete pre postupnú prípra-
vu financií na investíciu do vášho bývania, 
alebo pre okamžité riešenie prostredníc-
tvom aktuálnej ponuky úverov so zníže-
nou úrokovou sadzbou už od 1 % ročne. 
Požiadať o takýto úver môžete najneskôr 
do 31. marca 2013. 

maximáLNe VýhoDNá poNuka

Určite vás zaujíma, od čoho sa odvíja výška 
zvýhodnenej úrokovej sadzby a ako dlho 
bude platiť. Závisí od druhu úveru na bý-
vanie a od dĺžky fixácie. Je len na vás, či sa 
rozhodnete pre jeden, dva, alebo tri roky. 
Výhodou je, ak klient pred požiadaním 
o úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou 
už sporil na svojom účte stavebného spo-
renia. Nie je to však podmienka. 

Potrebné je dodať, že po uplynutí vami 
zvolenej fixácie úrokovej sadzby úveru sa 
úrok automaticky zmení na taký, ktorý 

BÝVAJTE S úVEROM 
už oD 1 % 
ROČNE 

PRINášAME VÝBORNú SPRá-
VU. URČENá JE KAŽDéMU,  
KTO HľADá ČO NAJVÝHOD-
NEJší SPôSOB fINANCOVANIA 
SVOJHO BÝVANIA. PRITOM JE 
JEDNO, ČI CHCETE KUPOVAť 
ByT, STAVAť RODINNÝ DOM, 
ALEBO SA PUSTIť DO OBNOVy 
SVOJHO TERAJšIEHO PRíByTKU. 
STAVEBNé SPORENIE V PRVEJ 
STAVEBNEJ SPORITEľNI VáM 
PRINášA úVERy NA BÝVANIE 
S úROKOM UŽ OD 1 % ROČNE. 
UZNáTE, ŽE TOTO JE PONUKA, 
KTORá SA NEODMIETA.

A DOPRAJTE SI AJ VÝHODNÝ SPOTREBITEľSKÝ úVER NA VyBAVENIE VAšEJ DOMáCNOSTI
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 VýhoDNé 

S úverom na bývanie od Prvej staveb-
nej sporiteľne môžete prefinancovať 

až 100 % z reálnej predajnej hodnoty 
nehnuteľnosti.

 POIStENIE jE IStOtA

Obchodní zástupcovia PSS, a. s., vám 
na požiadanie sprostredkujú aj kapitá-

lové životné poistenie i poistenie  
vášho domu či bytu, resp. vašej 

domácnosti. Takéto komplexné za-
bezpečenie s výhodnejšou cenou 

a širším pokrytím poistných rizík, ako 
je bežné na slovenskom poistnom 

trhu – s názvom Unikátne poistenie – 
vám sprostredkujeme len u nás v Prvej 
stavebnej sporiteľni. A to bez ohľadu 

na to, či ste, alebo sa len plánujete stať 
naším klientom.

platil pred podaním žiadosti o úver. A Prvá 
stavebná sporiteľňa vás o nadchádzajúcej 
zmene bude včas informovať. Zaiste vás 
tiež poteší informácia, že PSS, a. s., vám 
prostredníctvom úveru na bývanie so zvý- 
hodneným úrokom ako jednotlivcovi po-
žičia až do výšky 170 tisíc €. Manželom 
alebo životným partnerom poskytne do-
konca dvojnásobok, čiže až do 340 tisíc €. 

teľňa zhodnotí vaše vklady na účte staveb-
ného sporenia spolu so štátnou prémiou 
garantovanou ročnou úrokovou sadzbou. 
Štátna prémia v tomto roku predstavu-
je 11,5 % z ročných vkladov, maximálne 
66,39 € ročne. Pri 6-ročnom účelovom 
sporení zhodnotíte prostriedky na svo-
jom účte stavebného sporenia v priemere 
o viac ako 5 % ročne.  

A po splnení vopred stanovených podmie-
nok má každý klient bez ohľadu na svoj 
vek nárok na stavebný úver s úrokom už 
od 2,9 % ročne. Výška úrokovej sadzby je 
garantovaná a teda nemenná počas celej 

doby splácania stavebného úveru. Klien-
ti si najviac obľúbili stavebný úver do  
40 tisíc € bez dokladovania príjmu a za- 
bezpečenia nehnuteľnosťou. Pomáha za-
bezpečiť si svoje prvé bývanie najmä štu-
dentom či mladým rodinám s nízkymi 
príjmami. Ale naozaj často ho využívajú aj 
občania, ktorí sa rozhodli o obnovu svoj-
ho už existujúceho bývania. Práve za tento 
produkt získala PSS, a. s., už trikrát ocene-
nie odbornej poroty Zlatá minca.  

NEZABuDNItE NA VyBAVENIE 
DomácNosTi

Zaujala vás ponuka Prvej stavebnej spo-
riteľne? Máme pre vás ešte jednu dobrú 
správu. Mnohí klienti po zabezpečení si 
nového alebo obnoveného bývania stoja 
pred ďalšou dilemou. Častokrát hľadajú 
odpoveď na otázku – kde teraz získam 
prostriedky na vybavenie domácnosti? 
Preto sa PSS, a. s., rozhodla vyjsť klientom 
v ústrety a pripravila zaujímavú novinku. 
Sú to spotrebiteľské úvery až do výšky 
5 000 € určené na vybavenie domácnosti 
s naozaj výhodnou úrokovou sadzbou. 

Viac informácií nájdete na 4. obálkovej 
strane, resp. informujte sa u obchod-
ných zástupcov PSS, a. s., telefonujte na 
číslo 02/58 55 58 55 alebo klikajte na  
www.pss.sk. 

Reko z materiálov PSS, a. s.

Foto: PSS, a. s.

ALEBO SA NAjPRV PRIPRAVtE

Ak sa predsa len rozhodnete pre postup-
nú, dôkladnú a maximálne bezpečnú prí-
pravu financií na investíciu do vášho bý-
vania – nech sa páči. Prvá stavebná spori-

 Tip pRe Vás 

úver na bývanie so zvýhodnenou úro-
kovou sadzbou už od 1 % ročne mô-
žete použiť na kúpu, výstavbu alebo 

obnovu svojho bývania a tiež na spla-
tenie úveru na bývanie v inej banke. 
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ská firma je potom schopná nielen tento 
návrh vypracovať, ale v prípade potreby 
schválenia zmeny vzhľadu panelového 
domu urobiť aj priestorové modely navrh-
nutých variantov pre rokovanie so správ-
nymi orgánmi.

NosNá koNšTRukcia
Drevené priehradové väzníky spájané 
styčníkovými doskami predstavujú mo-
dernú technológiu kombinácie drevených 
a oceľových prvkov.  Montáž priehradovej 
konštrukcie je veľmi rýchla. Tento moder-
ný systém realizácie nosných konštrukcií 
striech sa predovšetkým uplatňuje pri 
zhotovovaní krovových konštrukcií rodin-
ných domov, prístreškov, hál a pod., ktoré 
spoločnost taktiež vykonáva.

Systém predstavuje ľahký typ dvojplášťo-
vej strechy s minimálnym zaťažením pô-
vodného objektu (asi 20 kg/m2). Z tohto 

pri zatekaní strechy

OByVATELIA PANELOVÝCH 
DOMOV, NAJMä Tí, KTORí 
BÝVAJú NA NAJVyššíCH POD-
LAŽIACH, ČASTO PREŽíVAJú 
NOČNú MORU V PODOBE 
PREDSTAVy, ŽE IM BUDE DO 
ByTU ZATEKAť. KAŽDá STRE-
CHA PRíDE DO šTáDIA, KEDy 
SA UŽ BEŽNÝM SPôSOBOM 
NEDá OPRAVIť A TREBA URO-
BIť KOMPLETNÝ NOVÝ HyD-
ROIZOLAČNÝ POVLAK. DAL By 
SA VšAK TAKÝTO PROBLéM 
VyRIEšIť DEfINITíVNE?

StAVBA STreCHY

Systém rpSt určený na zastrešenie  
a rekonštrukciu plochých striech 
spája výhody drevenej nosnej kon-

štrukcie a oceľových strešných krytín  
s poplastovanou povrchovou úpravou s dl-
hou životnosťou. Inštaluje sa priamo na 
existujúcu plochú strechu, pričom možno 
všetky pôvodné vrstvy strešného plášťa 
ponechať. Ide o vytvorenie novej dvoj-
plášťovej strechy (sedlovej, valbovej a po-
dobne), ktorej nosnú konštrukciu tvoria 
drevené priehradové väzníky spájané styč-
níkovými doskami. Na väzniciach je ukot-
vená profilovaná plechová strešná krytina  
z oceľového plechu s ochranným plas-
tovým povlakom. Odkvapový systém je  
z toho istého materiálu ako strešná kry-
tina. Pred realizáciou treba v spolupráci 
s investorom a príslušným stavebným 
úradom vyhotoviť projektový návrh stre-
chy, ktorý umožní vybrať najefektívnejší 
variant zastrešenia. Samotná dodávateľ-

SPOľAHLIVé 
A DEfINITíVNE RIEšENIE
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dôvodu sa kladie veľký dôraz na dosta-
točné zaistenie nosnej konštrukcie pred 
účinkom sania od vetra. Každý väzník sa 
ukotvuje minimálne na troch alebo šty-
roch miestach priamo do stropných pane-
lov oceľovými alebo chemickými kotvami. 
Kotvenie sa robí až po zakrytí objektu 
novou strešnou krytinou, aby sa predišlo  
zatečeniu  pri  montáži  strechy.

pLechoVá kRyTiNa 
A jEj ODVODNENIE
Základným materiálom na výrobu kryti-
ny je kvalitný oceľový plech s hrúbkou 0,5  
alebo 0,6 mm. Po oboch stranách má och- 
ranné vrstvy z plastu. Plech je profilovaný 
v tvare škridiel alebo trapézu. Po kryti-
ne sa dá aj chodiť, čo umožňuje kontrolu  
a údržbu prvkov na streche (spoločné an-
tény, satelity, vzduchotechnika a pod.). Po-
vrchová úprava zabezpečí, že sneh, voda, 
mach, listy či bežné priemyselné znečiste-
nie nespôsobujú škody. Voda zo strechy sa 
odvádza do vonkajších pododkvapových 
žľabov. Veľmi výhodné je pre odvodnenie 
strechy využiť pôvodné strešné vpusty, do 
ktorých je odvodnenie väčšinou napojené.

žiVoTNosť sTRechy
Životnosť systému ovplyvňuje niekoľko 
faktorov. Prvým je dôkladné odvetrá-
vanie nového pôjdového priestoru. Pri 
nedostatočnom odvetraní dochádza ku 
kondenzácii vodných pár v medzistreš-
nom priestore, čo znižuje životnosť nielen 

nosnej konštrukcie, ale aj strešnej krytiny. 
Druhým faktorom je dôkladná impregná-
cia všetkých drevených prvkov, ktorá sa 
prevádza v špeciálnej impregnačnej vani. 
Tretím faktorom je druh a kvalita mate-
riálu použitého na odkvapový systém. 
Predovšetkým ide o jeho dlhú životnosť  
a bezúdržbovosť. Pri dodržaní všetkých 
uvedených zásad môže životnosť takto 
zhotovenej strechy vysoko prekročiť život-
nosť celého objektu.

VýbeR sysTému
Systém možno aplikovať na pôvodné 
strechy panelových domov. Najprv treba 
uskutočniť obhliadku objektu a následne 
požiadať o bezplatné vypracovanie ceno-
vej ponuky v rôznych variantoch. Veľmi 
orientačne možno povedať, že rekonštruk-
cia strechy týmto systémom je priemerne 
o 30 % drahšia než oprava pôvodnej jed-
noplášťovej strechy. financovanie novej 
strechy je možné riešiť splátkovým kalen-
dárom, prípadne rôznymi druhmi úverov.

chaRakTeRisTika sTRešNého 
sysTému

 Vrstvy pôvodného strešného plášťa  
 netreba odstraňovať. 

  Dvojplášťový systém zabezpečí veľmi  
 kvalitné vetranie. Dokonalé odvetranie  
 strechy umožní vysušenie existujúcich  
 vrstiev plochej strechy, ktoré často  
 bývajú navlhnuté. 

  Na rozdiel od opravy plochých striech  
 pomocou asfaltových a fóliových pásov,  
 poskytuje systém  trvalé a definitívne  
 riešenie problému.

  Vďaka vhodne zvolenému   
 technologickému postupu nedochádza  
 k zatečeniu ani počas montáže nového  
 strešného plášťa.

  Statické zaťaženie objektu novou   
 strešnou konštrukciou je minimálne,  
 nedochádza k žiadnemu narušeniu  
 celkovej statiky domu.

  Nová strecha je dobre kotvená a odolá  
 aj v extrémnych poveternostných   
 podmienkach.

  Strešná konštrukcia sa navrhuje   
 s dostatočnou podchodnou výškou,  
 ktorá umožňuje bezproblémovú   
 kontrolu strechy.

  Zateplenie strechy sa môže robiť buď  
 priamo pri montáži nového strešného  
 plášťa, alebo dodatočne.

  Zlepší sa celkový vzhľad objektu a tiež  
 zhodnotenie panelového domu.

Ak vás zaujíma, ako definitívne odstrániť 
problémy plochej strechy a usporiť nákla-
dy na jej údržbu, neváhajte a kontaktujte 
nás. Ponúkneme vám technické poraden-
stvo a hlavne konkrétne a individuálne 
riešenie aplikácie nášho systému pre vašu 
strechu.

Roman Kováčik , autor je konateľom 

spoločnosti STRECHy 92, s. r. o.

Foto: STRECHy 92

Legionárska 17, 911 01 Trenčín

Tel./ fax: +421 32 649 41 02

Mobil: +421 911 180 815

e-mail: info@strechy92.sk

www.strechy92.sk

Priečny rez systémom RpSt na bytovom dome

Systém RpSt na bytovom dome Krov rodinného domu
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KUPOLA 
NA STRECHE 

SVEtLO 
V DOME

AKO By SA VáM PáČILO 
PREJSť CEZ SVOJ ROZľAHLÝ 
DOM BEZ HľADANIA VyPí-
NAČA A VyJSť DO PODKRO-
VIA BEZ ZAPíNANIA SVETLA? 
NAPRIEK TOMU JE EšTE STá-
LE MáLO STRIECH NA SLO-
VENSKU OZNAČKOVANÝCH 
KUPOLOU SVETLOVODU. 

StAVBA OSVeTLeNIe
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Trend v stavebníctve sa už pomaly 
mení. Je dávno známe, že investí-
cia do svetlovodu sa vráti nielen 

úsporou poplatkov na elektrickej energii, 
ale hlavne na zvýšení komfortu bývania. 
To znamená, že sa v priestore presvetle-
nom týmto spôsobom, môžu umiestniť 
živé rastliny, a tak si skrášliť aj tie done-
dávna najtmavšie kúty domu.

POStuP PRI VÝBERE 
SVEtLOVODu 
Výber závisí od toho, či ide o rekonštruk-
ciu, alebo novú stavbu. Pri rekonštrukcii 
má majiteľ často zviazané ruky starou 
stavbou. Nachádzajú sa tu rôzne prekážky 
v podobe trámov, typu materiálu stropu, 
strechy a pod. V tomto prípade sa odpo-
rúča jednoznačne zavolať odborníka. Ten 
zhodnotí možnosti inštalácie a technickú 
náročnosť. Hlavne pri starších domoch  
a väčších priemeroch svetlovodov je po-
trebné mať aj posudok od statika. Pri no-
vej stavbe je okrem vlastnej intuície vhod-
né oprieť sa o skúsenosti architekta. Hlav-
ne pri rozľahlejších domoch a radových 
zástavbách je svetelná pohoda v dome 
zložitejšia. V týchto prípadoch je konzultá-
cia s odborníkom viac ako užitočná. Jeho 
úlohou je správne otočenie domu, osade-
nie domu na pozemok a jeho presvetlenie. 
Svetlovody v tomto prípade plnia dopln-
kovú funkciu okien, dverí a fasádnych pre-
svetľovacích  prvkov.

Taktiež je vhodné vyhľadať odborníka aj 
v prípade typizovaných projektov, ktoré 
takmer vždy treba prispôsobiť individuál-
nej požiadavke budúceho užívateľa. Výber 
typu svetlovodu je už potom čiste záleži-
tosťou ponuky na trhu. V dnešnej dobe in-
ternetu veľa zákazníkov vyberá „od stola“ 
a riadi sa hlavne cenou výrobku. Nezabú-
dajte ale, že svetlovod je zariadenie, ktoré 
bude na streche fungovať niekoľko rokov 
až desaťročí. Preto musí tesniť a presvet-
lovať po celú dobu jeho životnosti. firmy 
zaoberajúce sa touto problematikou ponú-
kajú nielen výrobok a bezplatné odborné 
poradenstvo, ale aj profesionálnu montáž. 
S tým súvisí aj záruka a životnosť výrobku.

oDpoRúčame
Slovenské svetlovody SUNWAY si na-
chádzajú čoraz väčšiu popularitu v nie-
len na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sú 
známe osobitým dizajnom a ako jediný 

svetlovod na svete je SUNWAY vyrába-
ný v štvorcovom prevedení vo všetkých 
veľkostiach. Má certifikát Ce a vyznačuje 
sa vysokou kvalitou a až 25-ročnou záru-
kou na svetelný tubus. Ak chcete získať 
bližšie informácie, tak navštívte stránku  
www.sunway.sk a stiahnite si bezplatne 
publikáciu „7 vecí, ktoré by ste mali vedieť 
pred výberom svetlovodu“.

Reko z materiálov SUNWAy

Foto: SUNWAy

investícia do 
svetlovodu sa vráti 

nielen úsporou poplatkov 
na elektrickej energii, 
ale hlavne na zvýšení 
komfortu bývania.
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www.elba.sk
Kontakt: 045 6704 366-7  I  0917 493 987

1. slovenský výrobca 
garážových a priemyselných brán 
už 20 rokov spolahlivo dodáva 
najrôznejšie typy brán vyrábaných 
z materiálov popredných európskych 
znaciek a dodávatelov priamo 
zo srdca Slovenska - z Kremnice. 

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

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

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

www.fenix.sk



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

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

prečo používať aktívne blesko- 
zvody a zemniace sústavy:

- poskytujú vyššiu úroveň bezpečnosti  
 v porovnaní s klasickými bleskozvodmi,

akTíVNe bLeskoZVoDy 
a uzemňovacie systémy

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

Reko

Foto: LP – AXIS s.r.o.
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NA BLESKOZVOD JE POTREBNé 
MySLIEť UŽ PRI ZáKLADOCH 
DOMU. CHRáNI PRED PRIA-
MyM úDEROM BLESKU, ALE 
TIEŽ PRED JEHO DôSLEDKAMI 
AKO Sú PREPäTIE A ELEKTRO-
MAGNETICKé RUšENIE.
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Hovorí sa, že: „Nešťastie nechodí po 
horách, ale po ľuďoch“, no pravda 
je, že nešťastie neobchádza ani 

bytové domy. Môže sa preto stať, že sa 
vrátite z dovolenky do premočeného bytu, 
ku ktorému vám (síce nechtiac) pomohol 
nad vami bývajúci sused. Aj zabudnutá 
zapnutá žehlička, televízor či nabíjačka 
mobilného telefónu môžu urobiť svoje, ne-
hovoriac o zabudnutom hrnci variacej sa 
kukurice na plynovom sporáku. Do vyššie 
uvedených situácií sa nechce dostať nikto 
z nás a iste ich nikto nikomu ani nepraje. 
Sú vždy nezávideniahodné a kladú najmä 
na poškodených nemalé nároky. Ak však 
už takáto situácia nastane, je tu riešenie, 
ktoré ponúka spoločnosť MIBAG sanácie 
s. r. o., ktorá je dcérou rakúskej spoločnos-
ti Mibag Sanierungs GmbH s profesionál-
nym zameraním na sanačné práce po po-
žiaroch a vytopeniach vodou, ktorá sa sa 
touto špecializovanou činnosťou zaoberá 
už vyše 25 rokov. Ďalšie pobočky Mibag sú 
v Nemecku a v Českej republike.

ponuka služieb
Ponuka služieb spočíva v komplexnom za-
bezpečení praktického riešenia následkov 
škodových udalostí. Ide o realizáciu sanač-
ných prác, odborné zabezpečenie a vyko-
nanie všetkých potrebných remeselných 
činností vedúcich k uvedeniu poškode-
ných stavebných objektov a prevádzok do 
stavu, v akom boli pred poškodením živla-
mi (oheň, voda). V prípade požiaru zahŕňa 
ponuka vyčistenie  priestorov zasiahnu-
tých požiarom a splodinami horenia (ste-
ny, stropy, podlahy, okná, dvere, zárubne 
a iné stavebné konštrukcie), hnuteľného 
majetku a iného vybavenia miestností. Ich 
chemickú dekontamináciu, elimináciu zá-
pachov, ako i všetky potrebné stavebno-re-
konštrukčné práce exteriérového a interié-
rového charakteru, napr. práce murárske, 
maliarske, sadrokartonárske a dodávky 

zariadení podľa dohody. V prípade vyto-
penia domov či bytov vodou z vodovod-
ných potrubí (ako aj požiarnou vodou pri 
hasení), resp. v prípade povodne vykonáva 
čistenie, dekontamináciu, elimináciu zá-
pachov, vysúšanie a odvlhčovanie stien, 
podláh, stropov, ako i celých objektov, ďa-
lej meranie vlhkosti, protiplesňové dezin-
fekčné ošetrenie omietok, ako i potrebné 
stavebno-rekonštrukčné práce. Súčasťou 
ponuky je tiež izolácia rodinných domov, 
bytov či novostavieb najmä proti vzlínajú-
cej vlhkosti systémom Vialit MTS-lf  a od-
borné poradenstvo. 

Technické riešenia
Vzniknuté škody je potrebné sanovať od-
borne a hlavne rýchlo. Môžete sa opýtať: 
„Prečo rýchlo?“ Odpoveď je jednoduchá 
a jasná.  Všetkým ide o to, aby bola vznik-
nutá škoda minimálna. Je logické, že kaž-
dý má záujem dať svoj byt po nešťastí do 
poriadku čo najrýchlejšie, bývať v ňom čo 
najskôr a aj čo najskôr na všetko zabud-
núť. Ďalším dôvodom je snaha o minima-
lizáciu vzniknutej škody. Z tohto pohľadu 
je rýchly zásah odbornej sanácie veľmi 
prospešný. A prečo odbornej?

Aj keď požiar vyzerá skoro vždy rovnako, 
nie je jedno, čo horí. Napríklad pri horení 
umelých látok s podielom PVC (káblová 
izolácia, držadlá zábradlí, obaly atď.), ole-
jov, tukov, rozpúšťadiel a pod., vznikajú 
zdravie ohrozujúce a agresívne horľavé 
plyny, ako napr. chlorovodík, ktoré pri sty-
ku s požiarnou vodou vytvárajú viac či me-
nej koncentrovanú kyselinu chlorovodíko-
vú. Jej vplyvom sú ohrozené najviac ne- 
chránené časti kovov a elektronické kom-
ponenty. Vzniká na nich korózia, ktorá sa 
po hasení požiarnou vodou rýchlo šíri. 

V zmysle vyššie uvedeného je preto treba 
pri posudzovaní škôd po požiaroch a ich 

odbornej sanácii počítať s tým, že k ne-
bezpečenstvu ich vzniku nedochádza len 
tam, kde oheň pôsobí, ale aj tam, kde bez-
prostredne nepôsobí. Preto minimalizácia 
škody, o ktorú v konečnom dôsledku ide, 
je možná len v dôsledku rýchleho a odbor-
ného konania. 

sanácia bytov
Požiar v bytovom dome či byte samot-
nom znamená vždy podstatné zhoršenie 
životného prostredia na úroveň zdraviu 
škodlivého, s veľkou pravdepodobnosťou 
karcinogénneho vplyvu. Z odborného hľa-
diska môžeme klasifikovať potrebu odstra-
ňovania škôd odbornou sanáciou  v týchto 
priestoroch z dôvodu, aby sa zabránilo: 
- následným škodám (napr. na hnuteľnom 
majetku či na plastových stavebných kon-
štrukciách), 
- znekvalitneniu životného prostredia oby-
vateľov (v dôsledku neodbornej eliminácie 
splodín horenia), 
- ohrozeniu zdravia (v dôsledku zhoršenia 
životného prostredia v domoch a bytoch, 
v ktorých po neodborne sanovaných ško-
dách po požiari ich obyvatelia zotrvávajú).  
         
Spoločnosť MIBAG sanácie s. r. o., je pri-
pravená poskytnúť odbornú pomoc for-
mou vyššie uvedených služieb na území 
Slovenska všetkým, ktorí sa do nešťast-
nej situácie dostanú. Na bezplatnej NON 
STOP linke je možné nahlásiť škodu. Tam 
vám navrhnú vhodné riešenie a zrealizujú 
pomoc. Dnešná technika, prostriedky a dl-
horočné skúsenosti z praktického riešenia 
následkov škodových udalostí dovoľujú 
uviesť váš byt do pôvodného stavu v re-
latívne krátkom čase. Veríme, že uvedenú 
pomoc nebudete nikdy potrebovať, ale pre 
prípad, keby niečo...
 
Tiesňová telefónna linka je:  0800 103 090 

saNácie 
po požiaroch a vytopeniach
MáTE DOMA AŽ PRíLIš VLHKO? BOLI STE VyTOPENí SUSEDMI, 
PRASKNUTÝM POTRUBíM, ZAPLAVENí ROZVODNENOU RIEKOU 
ALEBO STE, NEBODAJ, VyHORELI? V TAKOM PRíPADE Sú NASLE-
DUJúCE RIADKy URČENé PRáVE VáM.



TRENDOM V SúČASNEJ 
ARCHITEKTúRE JE 
DOSIAHNUTIE VEľKEJ 
TRANSPARENTNOSTI 
OBJEKTOV. V POSLEDNÝCH 
ROKOCH PRIBúDA MNOŽSTVO 
VEľKOLEPÝCH ELEGANTNÝCH 
BUDOV SO SKLENENÝMI 
fASáDAMI. TIETO SA STáVAJú 
DNES CHARAKTERISTICKÝM 
VÝRAZOVÝM ZNAKOM 
SúČASNEJ MODERNEJ 
ARCHITEKTúRy. KOMBINáCIA 
SKLA A KOVU VyZNIEVA 
SíCE STROHO, ALE 
ARCHITEKTONICKy  
VŽDy KULTIVOVANE. 

Sklenené
fasády 
elegancia a veda v jednom

01
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V návrhoch a realizáciách sa obja-
vujú veľmi odvážne a technicky 
náročné riešenia presklených fasád 

budov. Architekti a projektanti používa-
jú najmodernejšie materiály a  najnovšie 
poznatky o ich vlastnostiach, o nových 
možnostiach uchytenia a novej technike. 
Otvárajú sa nebývalé možnosti v stvárne-
ní a konštrukciách fasádnych plôch. 

tROchu hIStóRIE

Už na konci 19. a začiatkom 20. storočia 
oceľové a železobetónové konštrukcie bu-
dov spolu s novými technológiami výroby 
skla umožňovali vytvárať na fasádach veľ-
ké presklené plochy. Tieto boli aplikované 
prevažne na verejných objektoch dôleži-
tého významu. V dvadsiatych a tridsia-
tych rokoch 20. storočia sa tieto sklenené 
fasády veľmi rozšírili. Charakteristickým 
prvkom pre neskoršie obdobie sa stali 
fasády z vysoko reflexného skla. Tie ako-
by oddeľovali interiér od exteriéru. Sklo 
v tomto období svetlo neprepúšťalo, ale, 
naopak, odrážalo. Na tú dobu to bolo rie-
šením pre dosiahnutie neprehrievajúceho 
sa vnútorného prostredia. Tieto zrkadlové 
fasády boli najmä na verejných budovách, 
do individuálnej výstavby sa dostali pome-
nej. Veľké presklené plochy na fasádach sa 
uplatnili sporadicky na vilách a nájomných 
domoch. Bola to snaha pustiť viac svetla 
do interiéru honosného bývania. Známe 
sú pásové okná funkcionalistických sta-
vieb ako ich charakteristické prvky. Svetlo 
sa dostalo do moderného interiéru a stalo 
sa dôležitým fenoménom. Sklenené fasá-

dy kedysi predstavovali konštrukčne: sys-
tém stĺpik – priečla, bol to vrchol spôsobu 
uchytenia skla. Dnes je to už úplne inak. 
Zavesené sklenené fasády sa uplatňujú 
v súčasnosti najmä na dominantných bu-
dovách ako bankách, nákupných a admi-
nistratívnych centrách. Problematika dnes 
prešla do tzv. inteligentných fasád s funk-
ciou automatizácie, napr. aktívneho získa-
vania energie a pod.  
 
skLeNeNé FasáDy a ich 
FuNkcIE

Presklené fasády a zasklené steny predsta-
vujú časti obvodových konštrukcií, pri kto-
rých prevládajúcu plochu tvorí sklo. Sú to 
vertikálne transparentné konštrukcie, väč-
šinou samonosné, ktoré pre objekt nemajú 
statickú funkciu. radíme ich k ľahkým ob-
vodovým plášťom. Sklenené fasádne sys-
témy dodávajú do interiéru svetlo, posky-
tujú kontakt s okolím a chránia vnútorné 

priestory pred poveternostnými vplyvmi. 
Pri návrhu by malo byť samozrejmosťou 
zohľadnenie klimatických podmienok,  
v ktorých sa budova s presklenými fasáda-
mi bude nachádzať. Dobre navrhnutá fasá-
da by mala mať súčasne viacero vlastností, 
ktoré navzájom súvisia. K predpísaným 
vlastnostiam patrí odolnosť voči zaťaženiu 
vetrom, odolnosť voči náporovému dažďu, 
vzduchová nepriezvučnosť, tepelná izo-
lácia, požiarna odolnosť a pod. Moderné 
fasády sú ťažšie ako kedysi, musia dobre 
niesť vlastnú hmotnosť. Pri styku rôz- 
nych materiálov nesmie dochádzať k ne- 
príjemným zvukom. Sklenené fasády sú 
vhodnými riešeniami pre nízkoenerge- 
tické  domy.

tEPLO, VÝMENA VZDuchu,  
OSVEtLENIE

Sklenené fasády poskytujú možnosť vy-
užiť pasívnu solárnu energiu, tým sa zni-

02

03 04

01 otáčavé sklené prvky vytvárajú a fasáde  

 pravidelný rytmus,

02 tzv. aktívna fasáda s trojsklom reguluje  

 teplotechnický režim,

03 fasáda sa javí ako zložená z mnohých  

 fragmentov,

04 transparentná fasáda je naklonená po  

 podlažiach rodinného domu v rôznych  

 uhloch.
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žuje potrebná energia na vykurovanie. 
Teplo sa získava zo slnečného žiarenia, 
preto je výhodné tieto fasády navrhovať 
vzhľadom na svetové strany. Zasklené plo-
chy majú byť pri nízkoenergetických bu- 
dovách  orientované na juh, juhovýchod 
a juhozápad. Veľké plochy fasády so sklom 
v zime za slnečných dní znamenajú plus, 
ale keď slnko nesvieti, prinášajú tepelné 
straty. 

V lete južná orientácia zasklenia veľkých 
plôch znamená nutnosť ochladzovania 
vnútorného priestoru a teda zvyšuje spot-
rebu energie, napr. pre klimatizáciu. 

Aby sa interiér neprehrieval, je potrebné 
fasádu tieniť. Klimatizované prostredie 
spôsobuje často i zdravotné problémy. Pri 
navrhovaní sklenených fasád sa využívajú 
rôzne zariadenia, slúžiace jednak na zníže-
nie tepelných strát a jednak na zabránenie 
zvýšenia teploty v lete. Je to napr. počet 
sklených tabúľ, či pôjde o jednoplášťové, 
alebo viacplášťové fasády. rozhodujúca je 
aj poloha tieniaceho zariadenia, či pôjde 
o jednoplášťové fasády s vonkajším, alebo 
vnútorným tieniacim zariadením, alebo 
s integrovaným, zabudovaným do medzi-
priestoru medzi sklami. 

Sklenené fasády umožňujú maximálne 
využívanie denného prirodzeného osvet-
lenia. Znižuje sa tým aj potreba energie na 
umelé či doplnkové osvetlenie.

JeDNopLášťoVé FasáDy

Jednoplášťové sklenené fasády sú kotvené 
napr. na výšku podlažia medzi stropmi 
alebo sú tvorené  prvkami namontovanými 

pred nosnou konštrukciou ako zavesené. 
Teplo v letných dňoch korigujú tieniace 
zariadenia. Nosná časť presklenej fasády 
môže byť riešená tradične vo forme stĺpi-
kov a priečnikov, napr. z ocele, zliatin hli-
níka alebo dreva. Tie tvoria rám, do ktoré-
ho sa kotvia sklené tabule. Zavesené steny 
sa používajú ako ľahká konštrukcia kotve-
ná do stropov alebo skeletu. Môžu byť za-
vesené buď na viditeľných, alebo skrytých 
prvkoch nosnej konštrukcie. Tento rošt 
(vertikálne a horizontálne prvky) nesie 
sklenené platne. Zavesené obvodové steny 
musia byť inštalované za pomoci tesnia-
cich prvkov tak, aby pri pohybe vetrom 
nevznikal obťažujúci zvuk. Zasklená ste-
na má byť nastaviteľná vo všetkých troch 
smeroch pohybu.

05  rozihraná sklenená fasáda s farebnými  
 doplnkami na bytovom dome v Dánsku
06  farebné efekty v interiéri z farebnej  
 dvojitej fasády
07  pestré tóny fasády prechadzajú  
 farebným kódovaním do interiérov, 
 Dom zábavy, francúzsko
08  transparentná multifarebná fasáda  
 na Kongresovom paláci v Montreali 
 zažiarila už v roku1983.
09  uchytenie sklených tabúľ pomocou  
 štvorramenných krížov – detail

05 06

07

ViacpLášťoVé FasáDy

Tieto konštrukcie sú moderným vývojo-
vým pokračovaním fasád. Viacplášťové 
sklenené fasády majú výrazne zlepšenú te-
pelnú a zvukovú izoláciu oproti jednopláš-
ťovým. Umožňujú prirodzené vetranie aj  
v lokalitách s veľkou rýchlosťou vetra. Dru-
há vrstva sklených tabúľ, ktorá môže byť 
z vonkajšej alebo vnútornej strany fasády, 
prispieva k lepšej energetickej bilancii ob-
jektu. Zmena funkčných vlastností fasády 
závisí od toho, ako je medzipriestor rozde-
lený, či v horizontálnom, alebo vertikálnom 
smere, alebo v obidvoch smeroch súčasne. 
Súvisí to s protipožiarnou a protihlukovou 
izoláciou, ale má to najdôležitejší vplyv na 
spôsob  odvetrania  medzipriestoru. 

StAVBA TÉMA
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Dvojplášťové fasády sa podľa spôsobu 
ovládania  výmeny  vzduchu  delia  na:

1.  uzavreté – bez otvorov pre prívod  
 a odvod vzduchu,
2. odvetrávané – s prívodom vzduchu  
 z interiéru do medzipriestoru a otvor- 
 mi  pre odvod vzduchu,
3. fasády s otvormi iba v medzi,  
 priestore pre prívod a odvod vzdu 
 chu – pohyb vzduchu  prirodzeným  
 prúdením.

fasády s uzavretým zasklením zvyšu-
jú zvukovú a tepelnú izoláciu interié-
ru. Nevýhodou pri týchto systémoch je 
prehrievanie medzipriestoru v letnom 
období, a preto sa tieto fasády použí-
vajú najmä na severnej strane objektu. 
Vetranie je zabezpečené oknami oso-
bitne umiestnenými na fasáde alebo 
klimatizáciou. Prednosťou je vkladanie 
slnečných clôn v ochrannej atmosfére.   
Odvetrávaná fasáda je vytvorená bez 
okenných otvorov zvonka a z vnútornej 
strany má  zasklenie, ktoré sa otvára len 
pri čistení. V medzipriestore prúdi teplý 
vzduch z interiéru, ktorý je odvádzaný 
klimatizáciou. Tento typ je považovaný za 
súčasť celoročne fungujúcej klimatizácie. 
fasáda s otvormi pre vzduch v medzi-
priestore má prívod vzduchu oknami. Aby 

nedošlo ku komínovému efektu, šírka me-
dzipriestoru má byť min. 20 cm, ak má byť 
prístup pre údržbu, vtedy 50 cm. energe-
tická bilancia sa zlepší umiestnením okien 
na vnútornej ploche. Z hľadiska spôsobu 
zasklenia môže byť dvojplášťová fasáda 
riešená v rôznych kombináciách, ktoré 
predstavujú, samozrejme, odlišné funkčné 
vlastnosti. Vonkajší plášť býva zvyčajne 
ako jednoduché zasklenie. Vnútorný môže 
byť z priehľadných či matných izolačných 
skiel. Klasické rolety, žalúzie môžu byť 
umiestnené v priestore medzi plášťami 
alebo sú tieniace materiály priamo integ-
rované do izolačného skla okien.

DRuhy FasáD poDľa  
uchytENIA SkLA

ráMOVá fASáDA: 
dvojsklo je uchytené na všetkých jeho stra-
nách.

POLOŠTrUKTUráLNA fASáDA:  
dvojsklo je uchytené len na protiľahlých 
stranách. Na strane, na ktorej nie je lišta, 
je tmel viditeľný.

ŠTrUKTUráLNA fASáDA: 
rozlišujeme rôzne spôsoby uchytenia: 
a) sklá s vkladanými U profilmi. Po obvo-
de skla sú vložené U profily, ktorými sa 

sklá potom kotvia do nosnej konštrukcie,  
b) štrukturálne sklo lepené na rám. 
Dvojsklo s presahom vonkajšieho skla 
po všetkých stranách. Následne je sklo 
lepené na hliníkový alebo oceľový rám. 

Bodová (terčová) fasáda: 
bodové uchytenie sklených panelov. Do 
skla sú vyvŕtané otvory, ktorými sú ta-
bule skla pomocou kovania z nerezovej 
ocele pripevnené ku konštrukcii. Sú dva 
systémy uchytenie skla – iba za vnútor-
né sklo alebo za obe sklá dvojskla. Tŕne 
vychádzajúce zo skla sa uchycujú do „ pa-
vúkov“. Montážne kríže môžu byť jedno-, 
dvoj-, troj- alebo štvorramenné. Systém 
umožňuje použiť veľkoformátové sklá. 
Sklá majú priznanú škáru po celom obvo-
de. Spoje medzi sklenenými tabuľami sú 
utesnené tmelom alebo aj tesniacim pro-
filom. Systémom sa odstraňujú rušivé stĺ-
piky, členenie fasády a dosiahne sa výraz 
maximálneho odľahčenia konštrukcie. Pri-
tom ľahká transparentná konštrukcia stien  
s bodovým uchytením zasklenia efektne 
odhaľuje prvky nosnej konštrukcie.

SkLO

Správnym výberom skla je možné, zaistiť 
príjemnú klímu interiéru, eliminovať hluk, 
zabrániť prehrievaniu priestoru zo slneč-
ného žiarenia, znížiť náklady na vykuro-
vanie a pod. Sklo má v súčasnosti izolačné 
vlastnosti kompatibilné s inými staveb-
nými materiálmi. Cieľom je po fyzikálnej 
stránke dosiahnuť jeho vysokú svetelnú a 
nízku energetickú priepustnosť. Tu sa vy-
užíva aj schopnosť skla reagovať na zmeny 
svetelných pomerov.
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FasáDNe skLo sa použíVa: 

Základné – ako jednoduché tabule alebo 
na ďalšie spracovanie. Výsledkom je po-
tom plavené sklo s pokovovanou vrstvou 
alebo ornamentné sklo či farebné sklo. 

Izolačné – je tvorené dvomi alebo tro-
mi tabuľami skla. Ich vzdialenosť je daná 
rôzne širokými dištančnými profilmi. 
Dutina medzi sklami je vyplnená vysuše-
ným vzduchom alebo plynom zyšujúcim 
tepelnú izoláciu. Dištančný profil  môže 
byť naplnený prostriedkom s absorbčnými 
vlastnosťami, ktorý likviduje vlhkosť a vy-
rovnáva tlak v dutine medzi sklami. 

iNTeLigeNTNé FasáDy 
a NoVoDobé TechNoLógie

K pojmu inteligentná fasáda sa radí veľa 
pojmov, dnes hojne používaných, ako 
inovatívna fasáda, aktívna fasáda, klima-
tická fasáda, klimafasáda, dvojitá fasáda,  
podvojná fasáda, multifunkčná fasáda  
a pod. Výraz „inteligentná fasáda“ značí 
operatívnu schopnosť fasády prispôsobiť 
sa meniacim denným podmienkam v čase 
a podľa ročného obdobia za účelom zní-
ženia energie. Tieto inteligentné systémy 
tak v konečnom dôsledku šetria finančné 
prostriedky. Prispievajú k regulovaniu vy-
kurovania, chladenia, výmeny vzduchu 
a osvetlenia. Inteligentné fasády samo-
regulačnými ovládacími mechanizmami 
zaisťujú ochranu voči slnku, tepelnú izo-
láciu, rozptýlenie svetla a môžu vyrábať aj 
elektrickú energiu. Vonkajší výraz sa mení 
podľa poveternostných podmienok. Nie-

10  pravidelná ortogonálna štruktúra   

 sklenenej fasády,

11 montáž sklených tabúľ v tvare   

 trojuholníkov,

12 elegantnú sklenú fasádu tvoria   

 prekrývajúce sa horizontálne tabule na  

 hliníkových držiakoch.

10
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11

StAVBA TÉMA

28



ktoré fasádne systémy umožňujú osadenie 
skiel s rôznou priepustnosťou svetla a sl-
nečného žiarenia, vloženie inteligentných 
tieniacich režimov, integráciu modulov na 
decentrálne vetranie, rekuperáciu zohria-
teho vzduchu, integráciu fotovoltických 
modulov  a pod. Sú to technické vymože-
nosti, ktoré poskytujú optimálnu vnútor-
nú klímu a spotrebúvajú malé množstvo 
energie. Inteligentná fasáda je schopná 
reagovať na rôzne podnety vďaka novým 
technológiám. Patrí sem schopnosť skla 
reagovať na zmeny svetla. Z materiálov sa 
tu uplatňujú rôzne izolačné fólie, inertné 
plyny v medzipriestore skiel, gély a pod.

V poslednej dobe sa používa viacero prv-
kov reagujúcich na meniace sa podmienky, 
ktoré vznikli vďaka novému vednému od-
boru – nanotechnológiám. Nanotechnoló-
gie pracujú na princípe zmeny skupenstva 
v materiáli.

NANOČASTICe  (1nm = milióntina mi-
limetra) sa správajú inak po fyzikálnej 
stránke ako látky v normálnom pevnom 
skupenstve, majú úplne iné vlastnosti, 
na aké sme pri nich zvyknutí. Napríklad  
tzv. nanosklá majú samočistiace schop-
nosti. Nanovrstva menšia ako 50 nm vy-
tvorí hydrofilnosť skla, čo znamená, že 
dažďová voda sa rozloží na povrchu skla, 
nevzniknú kvapky vody a usadenie čias-
točiek nečistôt. Nanovrstva zabezpečí aj 
fotokatalytickú vlastnosť skla, čo predsta-
vuje chemickú reakciu UV  žiarenia s usa-
deninami nečistôt.  

V súčasnosti prebieha vývoj jednoplášťo-
vej inteligentnej fasády, ktorá by nahradila 
dvojplášťovú fasádu s tým, že by automa-
ticky regulovala prenos tepla podľa zmien 
prostredia. Tu nachádza uplatnenie elek-
trochromické sklo. Meniace sa množstvo 
svetla a slnečnej energie v priebehu dňa 
determinuje zafarbenie skla. Aj tieto optic-
ké povlaky fungujú vďaka nanočasticiam, 
ktoré sú v ich skladbe. Izolačné vrstvy 
znížia množstvo tepla na minimum. Zme-
na farby skla prebieha pomaly a zrakový 
kontakt s exteriérom ostáva vždy nezme-
nený. Okrem elektrochromických skiel sa 
vývoj zaoberá sklami s elektrooptickými,  
termochromickými či plynochromickými  
povlakmi. 

Výskum sa v poslednej dobe zameriava aj 
na plasty pre ich výhodné vlastnosti a je 
možné, že raz nahradia sklo. fasádny plášť 
by bol zložený z viacerých vrstiev so samo-
regulačnými ovládacími mechanizmami, 
ktoré popri zabezpečení tepelnej izolácie, 
ochrany pred slnkom a prenosu svetla 
budú vyrábať potrebnú elektrickú energiu 
na funkciu týchto mechanizmov. Tak bude 
vyzerať naozajstná inteligentná fasáda so 
stále sa meniacim vzhľadom. V budúcnos-
ti sa predpokladá, že inteligentná fasáda, 
operatívne reagujúca na meniace sa pod-
mienky dňa a ročného obdobia, umožní 
ušetriť až 80 % súčasných nákladov na 
energie. S týmto nezvratným vývojovým 
procesom ide ruka v ruke túžba  archi-
tektov realizovať fantastické tvary budov 
a urbanistických štruktúr v súlade s po-
znatkami z oblasti informačných techno-
lógií, materiálového inžinierstva, nano- 
vedy a pod.
     
ZáVeR

Sklenené fasády sa javia ako materiály 
takmer s neobmedzenými možnosťami. 
V každom prípade tieto fasády zo skla 
otvárajú nové príležitosti aplikovania 
novodobých technológií a materiálov so 
zvýšením tepelnej a svetelnej pohody za 
súčasného znižovania energetických ná-
kladov. V blízkej budúcnosti budeme ob-
klopení fasádami s meniacim sa vzhľadom  
počas dňa a ročného obdobia. Novodobé 
materiály a ich netradičné  kombinácie 
otvárajú cestu k originalite, invenčnosti 
a fantázii pri návrhu nových nezvyčajných 
architektonických riešení. Používanie pre-
sklenej fasády s vizuálnymi efektmi bolo 
v architektúre vždy výrazovým prvkom, 
a tak to bude aj v budúcnosti. 

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU, Bratislava

Foto: archív autora

 

29



uprednostňujeme úsporné vykurovanie 
s nízkymi prevádzkovými nákladmi, kotol 
s nenáročným ovládaním a ideálne s es-
tetickým dizajnom. Dokáže však nejaký 
kotol všetkým týmto a mnohým ďalším 
nárokom vyhovieť? 

Kondenzačný kotol Tiger Condens je  
moderný systém vhodný pre ktorúkoľvek 
domácnosť. Má širokú škálu výkonu, ktorú 
dokáže efektívne využívať. rozsah výkonu 
pre vykurovanie sa pohybuje v rozmedzí 
od 4,9 kW do 18,1 kW (pri teplotnom 
spáde 80/60°C), pre ohrev teplej vody od  
5,1 kW do 25,5 kW. Takéto rozpätie výko-
nu umožňuje kotlu Tiger Condens vykú-
riť malý i väčší rodinný dom či byt, a pri-
tom zabezpečiť dostatok teplej vody pre  
dvojčlennú, rovnako ako aj pre päťčlen- 
nú rodinu. 

TepLá VoDa okamžiTe

S kotlom Tiger Condens sú dlhé čakacie 
doby na opätovné dohriatie teplej vody mi- 
nulosťou. Hoci tento závesný kondenzač-

jEDEN kOtOL 
PRE VšETKÝCH
OPÝTAJTE SA SVOJHO SUSE-
DA ČI KAMARáTA, KTORÝCH 
10 VECí MU SPRíJEMňUJE 
BÝVANIE A BEZ KTORÝCH SA 
VO SVOJOM DOME ČI ByTE 
NEZAOBíDE. JE VEľMI PRAVDE-
PODOBNé, ŽE SA MINIMáLNE 
V POLOVICI Z NICH SPOLU NE-
ZHODNETE. PRE VáS JE MOŽ-
NO NEVyHNUTNá UMÝVAČKA 
RIADU ALEBO ROHOVá VAňA, 
PREňHO, NAOPAK, ZBIERKA 
OBľúBENÝCH PLATNí ČI VEľ-
KÝ TELEVíZOR. STO ľUDí, STO 
CHUTí. JEDNO VšAK MáME 
VšETCI SPOLOČNé – DOMA SA 
CHCEME CíTIť PRíJEMNE,  
úTULNE A BEZPEČNE. 

ný kotol nedisponuje robustným zásob- 
níkom, vie ohriať veľké množstvo teplej 
vody v rekordne krátkom čase. Prípra-
va teplej vody s technológiou ISODYN2 
je v porovnaní s nepriamo vyhrievaným 
zásobníkovým ohrevom až trojnásobne 
rýchlejšia. Tiger Condens je kompaktný 
kotol, ktorý v domácnosti plnohodnot-
ne nahradí bojler či prietokový ohrievač.  
V kotle sa súbežne využíva prietokový 
ohrev v doskovom výmenníku a v jednom 
alebo dvoch zabudovaných zásobníkoch 
z nehrdzavejúcej ocele. Zásobníky, každý 
s objemom len 21 litrov, dokážu za krátky 
čas dodať až 185 litrov teplej vody s teplo-
tou 40 °C. Do umývadla či sprchy pritom 
vždy prichádza teplá voda konštantnej 
teploty. Život s kotlom Tiger Condens je 
oveľa jednoduchší aj vďaka zabudovanej 
ekvitermickej regulácii, modernej auto-
diagnostike či nenáročnému ovládaniu. 

Ak je pre vás okrem výborných paramet-
rov kotla dôležitý aj jeho vzhľad, Tiger 
Condens vás ani v tejto oblasti nesklame. 
Ide o výnimočný kotol so štýlovým dizaj-
nom, ktorý nenaruší žiadny interiér. Viac 
informácií o kotle Tiger Condens získate 
na www.protherm.sk.

Reko z materiálov Protherm

Foto: Protherm

 

Na komfortnom bývaní sa výraznou 
mierou podieľa aj vykurovacia sú-
stava. Napriek odlišnosti názorov 

a požiadaviek ľudí existuje kotol, ktorý 
„sadne“ každému. Tiger Condens vyhovie 
náročným i menej náročným užívateľom, 
vykúri garsónku, byt vo veľkosti 80 m2, 
ale aj väčší rodinný dom. Závesný konden-
začný kotol značky Protherm vás nielen 
zahreje, ale zabezpečí vašej domácnos-
ti aj dostatok teplej vody, a to v každom  
okamihu.

koToL, kToRý VyhoVie kažDeJ 
požiaDaVke

Na slovenskom trhu sú mnohé typy kot-
lov. Iba niekoľko z nich však dokáže uspo-
kojiť širokú škálu najrôznejších zákazníc-
kych požiadaviek. Veľa z nás napríklad 
túži po dome s nízkou energetickou ná-
ročnosťou, na čo je potrebný kotol s men- 
ším tepelným výkonom. Na druhej strane 
však nechceme prísť o komfortnú dodáv-
ku teplej vody, čo si, naopak, žiada kotol 
s čo najväčším výkonom. Okrem toho 
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Komenského 325
Suchdol nad Odrou

CZ 742 01

www.romotop.sk
český výrobca kvalitných
kozubových pecí a vložiek

Dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie 
pozvať na veľtrh Nábytok a bývanie, ktorý 
sa uskutoční od 5. do 10. marca 2013 na 
výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre.

nábytok a bývanie
5.–10. 3. 2012 nitra

Už viac ako 
20 rokov
hrejeme
váš domov



Zaujímavé riešenie vykurovania 
ponúkajú práve mastencové pece. 
Mastencové pece sú unikátne nie-

len vďaka vlastnostiam mastenca, z kto-
rého sú postavené, ale aj vďaka dizajnu. 
Či hľadáte pec do rohu miestnosti, prí-
padne voľne stojacu v priestranstve, alebo 
s ohniskom do dvoch strán, všetky vaše 
predstavy sú splniteľné. V nasledujúcich 
riadkoch je pár argumentov, že práve 
mastencové pece TULIKIVI spĺňajú vy-

soké požiadavky na vykurovanie a sú tým 
pravým zdrojom tepla pre váš dom. 

MAStENEc
Je prírodne ťažený minerál. Každý ka-
meň má jedinečnú štruktúru a vzhľad. 
Mastenec je ľahko opracovateľný do rôz-
nych tvarov. Je vysoko tepelne vodivý. 
Jeho tepelná vodivosť je 4,6 W/mK, čo 
v praxi znamená, že sa ohreje 6-krát rých-
lejšie ako šamot. Má 3,5-násobne vyššiu 

MASTENCOVé PECE – 

zdravé teplo

...vykurovanie pomocou 
sálavého tepla je 

vhodné pre ľudí 
s častými ochoreniami 

horných dýchacích 
ciest, reumatickými 

a astmatickými 
problémami...

PRI ROZHODOVANí AKO Vy-
KUROVAť Váš DOM ALEBO 
CHATU JE VEľMI DôLEŽITé, 
AKé VLASTNOSTI Má KRB 
ALEBO PEC, PRE KTORú SA 
ROZHODNETE. SPRáVNE 
ROZHODNUTIE MôŽE VÝ-
RAZNE OVPLyVNIť TEPELNú 
POHODU VO VAšOM DOME, 
VAšE ZDRAVIE A úSPORU 
fINANCIí NA VyKUROVANí. 

StAVBA VYKUrOVANIe
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schopnosť akumulovať teplo ako šamot. 
Pec postavená z mastenca má vynikajú-
ce akumulačné vlastnosti a po rýchlom 
vyhriatí vyžaruje zdravé sálavé teplo až  
24 hodín. Navyše je teplotne stály do 
1530 °C, takže pec postavená z mastenca 
sa nikdy vplyvom tepla nerozpadne a ne-
popraská a vy nemusíte po niekoľkých 
rokoch obnovovať výmurovku ohniska, 
prípadne prerábať celé dielo.

sáLaVé TepLo
Pri sálavom teple dochádza k rovnomer-
nému ohrevu predmetov, povrchov a osôb 
v miestnosti. Vzduch je ohrievaný len se-
kundárne od týchto predmetov. Teplo 
sa šíri rovnomerne všetkými smermi od 
zdroja, preto je rovnomerne rozložené po 
celej miestnosti. Sálavé teplo má taktiež 
zásadný vplyv na tepelnú pohodu, aj pri 
nižšej teplote vzduchu sa cítime príjem-
nejšie. Povrch pecí je zohriaty na nízku 
teplotu (do 80 °C), preto je prúdenie tepla 

v miestnosti minimálne. Vykurovanie po-
mocou sálavého tepla je vhodné pre ľudí 
s častými ochoreniami horných dýcha-
cích ciest, reumatickými a astmatickými 
problémami, keďže nevíria prach, nevysu-
šujú vzduch a rovnomerne vyžarujú tep-
lo po celej miestnosti. Mastencové pece  
TULIKIVI sú tým pravým zdrojom sála-
vého tepla. Nemajú zabudovanú kovovú 
vložku, ktorá by zabezpečovala prenos 
tepla prúdením a zabraňovala ionizácii 
vzduchu. Mastencové pece produkujú 
zdraviu prospešné záporné ióny, ktoré 
zlepšujú psychický stav a kladne vplývajú 
na okysličovanie krvi a duševnú pohodu 
človeka. Sálavým kúrením sa znižujú te-
pelné straty budovy, ktoré sú dané roz-
dielom medzi vnútornou a vonkajšou  
teplotou.

akumuLačNá schopNosť
Vďaka mastencu a unikátnej konštruk-
cii dosahujú pece TULIKIVI účinnosť 

na úrovni 85 ‒ 90 %. Mastencovú pec  
dokážete počas 2 – 3 hodinového kúre-
nia nahriať a následne pec vyžaruje do 
priestoru teplo viac ako 24 hodín.

SPOtREBA DREVA
Vďaka dokonalému spaľovaniu je spo- 
treba dreva v mastencových peciach mi-
nimálna. Na nahriatie 100 kg pece je po-
trebný 1 kg dreva, čiže mastencovú pec 
vážiacu 1500 kg vykúrite s 15 kg dreva, 
čo je za 100 vykurovacích dní spotreba 
cca 2,5 m3 dreva. 

TRaDícia
Mastencové pece TULIKIVI sú na trhu už 
vyše 80 rokov. Na celom svete je postave-
ných viac ako 280 tisíc týchto pecí. Dizajn 
a konštrukcia pecí sa opiera o dlhodobú 
tradíciu a skúsenosti, pričom sú neustá-
le sledované nové trendy a vývoj nových 
pecí je tomu prispôsobovaný. Už dnes je 
možné do TULIKIVI pecí zabudovať tep-
lovodný výmenník, prípadne rošt na spa-
ľovanie peliet, čím sa zvyšuje ich využitie 
a komfort používania. Pri výbere masten-
covej pece si nechajte poradiť od odbor-
níkov, ktorí vám určite odporučia najvý-
hodnejšiu variantu mastencovej pece pre 
váš dom. Viac informácii získate aj na  
www.mastencovepece.sk.

Reko v spolupráci s TALC s. r. o.

Foto: TALC s. r. o.
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Navštívte našu predajňu! 
TALC s.r.o. - Mastencové pece
Štiavnička 77, 976 81 Podbrezová
GPS súradnice: 48°48'22.61"S, 19°32'59.08"V
rezervujte si termín návštevy na telefónnom čísle 0904945888

PLASTOVÉ A HLINÍKOVE OKNÁ A DVERE
JEDINÝ VÝROBCA OKIEN PRIAMO V BRATISLAVE

- 6-komorový systém INOUTIC Prestige /Nemecko/ 
- stavebná hĺbka profilu 76 mm
- 2 × obvodové tesnenie + 1 × stredové tesnenie.
- hĺbka zapustenia skla v profile 25 mm, 
  (zamedzuje orosovanie skiel)
- izolačné dvojsklo Ug=1,1 W/m2K,  trojsklo Ug=0,6 W/m2K 
- kvalitné pozinkované vystuženie profilov
- elegantný dizajn

 bezplatný záručný servis 
 pozáručný servis, poradenstvo                            
 profesionálna montáž                            
 energetická bilancia - trieda A
 hliníkový systém HEROAL a ALIPLAST
 13 ročná tradícia vo výrobe a montáži 

OKNÁ PODĽA
VAŠÍCH PREDSTÁV

TEXO PARTNER a.s., Prievozská 34, 821 05 Bratislava
Tel./Fax: 02-5341 9254, okna@texopartner.sk
www.texopartner.sk   





StAVBA OKNá

OKNá Sú 
NEODMySLITEľNOU 

SúČASťOU 
KAŽDEJ fASáDy 
A JEDINEČNÝM 

SPôSOBOM 
MODELUJú KAŽDÝ 

INTERIéR. OKREM 
ESTETICKEJ STRáNKy 

MAJú VIACERO 
DôLEŽITÝCH fUNKCIí 

A V SúČASNOSTI Sú 
NA NICH KLADENé  

I NáROČNé TECHNICKé 
POŽIADAVKy. 

okná NA MIERU 

V dnešnej modernej dobe prakticky 
nie je žiadny problém v zasklievaní 
budov podľa osobitých estetických, 

tvarových či konštrukčných kritérií. Zvo-
liť si tie správne okná na mieru, a pritom 
zohľadniť všetky determinujúce podmien-
ky môže byť i trochu problematické. Po-
núkame preto stručný prehľad o tom, ako 
sa orientovať a na čo dbať pri správnom 
výbere okien pre váš krajší a pohodlnejší 
domov.

FuNkcIA OkNA     
Medzi primárne funkcie okna patrí priro-
dzené osvetlenie interiéru, náležitá cirku-
lácia vzduchu a ochrana pred vonkajším 

prostredím. Okrem toho okno ponúka 
možnosť výhľadu na okolie a tým podáva 
prvotnú informáciu o poveternostných 
podmienkach a do značnej mieri stimulu-
je i našu psychiku. Priestor pod oknom je  
i obľúbeným miestom pre domáce posede-
nie rodiny z dôvodu dostatku svetla a vi-
zuálneho kontaktu s okolitým prostredím. 

Medzi ďalšie praktické úlohy okna patrí 
ventilácia prípadného zápachu z kuchyne 
a ponúka i možnosť úniku v krajných prí-
padoch. Kritéria na efektívne parametre 
okna sa zvyšujú bezchybnou tepelnou  
a zvukovou izoláciou, druhom zasklenia 
a použitého rámu. 
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DRuhy A VLAStNOStI OkIEN
Okná môžeme kategorizovať podľa spô-
sobu otvárania na viacero typov. Delia sa 
na otváravé, sklopné, kývne, výklopné, 
otáčacie, posuvné, sklápacie okná a okná 
s osobitým otváraním. Otváranie podmie-
ňuje i počet krídiel okien (jednokrídlové, 
viackrídlové) a smer otvárania (dovnútra, 
von a obojsmerne otvárateľné). Okná je 
možné deliť podľa materiálu okien.  Môže-
me vyberať z viacerých materiálov – drevo, 
plast, hliník, oceľ alebo ich kombinácie. 
Pri náročných technických požiadavkách, 
ktoré musia dnes okná spĺňať, môžu mať 
veľmi podobný súčiniteľ prechodu tepla 
U (W/m2K), podľa ktorého môžeme usu-
dzovať o ich tepelnoizolačnej kvalite. Čím 
nižšia je hodnota U, tým má konštrukcia 
okien lepšie tepelnoizolačné vlastnos-
ti. V súčasnosti sa najväčšej obľube tešia 
drevené a plastové okná. Drevené okná 
profitujú najmä svojím nadčasovým ma-
teriálom, schopnosťou recyklácie a hlavne 
prirodzenou krásou, vôňou a príjemným 
pocitom na dotyk. Sú estetické na pohľad 
a ponúkajú širokú paletu farieb vyhoto-
venia. Parametre drevených okien spo-
čívajú v kvalitných eurohranoloch s pev-
nou a stálou konštrukciou, najlepšie so 
systémom dvojitého tesnenia z dôvodu 
eliminácie úniku tepla a trojsklom, ktoré 
dokáže obmedziť kondenzáciu vodných 
pár na okrajoch skla. Ďalšou možnosťou 

sú plastové okná, ktorých výhodou je ich 
ľahšia údržba a nižšia cena. Nevýhodou 
je ich vysoká tesnosť a neprirodzené vet-
ranie, ktoré sa reguluje mikrovetracími 
klapkami, a menšia životnosť než u iných 
okien. Hliníkové systémy sú skôr preja-
vom exkluzivity, pretože hodnota týchto 
okien sa pohybuje vo vyšších cenových 
reláciách. Disponujú ale výbornými bez-
pečnostnými a izolačnými vlastnosťami, 
nepotrebujú takmer žiadnu údržbu a  ich 
prevedenie je možné v najrozmanitejších 
farebných škálach. Hliníkové okná sa pre 
svoje vynikajúce vlastnosti využívajú pri 
nízkoenergetických stavbách. Vlastnosti 
okna je možné zmeniť použitím rôznych 
materiálov. Za efektívny typ konštrukcie 
okna sa v súčasnosti považuje hybridná 
konštrukcia. Ide o celoobvodné kovanie 
okna, ktoré kombinuje dva materiály: dre-
vo/PVC a hliník. Vonkajší povrch okna je 
hliníkový a vnútorný je z dreva alebo PVC. 
Takáto konštrukcia okna nemá štandard-
nú zasklievaciu lištu ani oceľovú armatúru.

oRieNTácia V poNuke
Súčasná situácia na slovenskom, prípadne 
i českom trhu je veľmi bohatá na ponuku 
moderných okien. Pre zákazníka so serióz-
nym záujmom nie je žiadny problém nájsť 
si okná podľa svojich predstáv a technic-
kých požiadaviek. Výber vhodného okna 
pre danú stavbu determinuje množstvo 

kritérií. Určenie si priorít je základným 
krokom pri úvahách o kúpe okien. roz-
hodnúť by ale mala predovšetkým kvalita, 
pretože jedine tá zaručuje celoživotnú spo-
kojnosť zákazníka. Je to základ, na ktorom 
treba rozhodne stavať. Kvalitné okná vám 
to s istotou vrátia mnohonásobne späť.

Veronika Kalinová

Foto: TDX, archív firiem a redakcie
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StAVBA OKNá

Moderné tesniace systémy illbruck i3® 
riešia prirodzené spojenie okna s domom 
dvoma spôsobmi:

  systémom rozpínavej hĺbkovo impreg- 
 novanej penovej pásky illmod Trio+® 
 s veľmi kvalitnou samolepiacou vrstvou 
  pre zaistenie prirodzeného spojenia,

  systémom špeciálnych exteriérových  
 a interiérových fólií TwinAktiv® s vnú- 
 tornou tepelnou izoláciou a veľmi kva- 
 litnou samolepiacou vrstvou zaisťu- 
 júcou trvalé spojenie okenného rámu  
 s ostením.

illbruck i3® proti dažďu, plesniam 
a premŕzaniu

Po mechanickom ukotvení okna do otvoru 
stavby zostáva po celom obvode okenného 
rámu niekoľkocentimetrová škára. Tesnia-
ci systém illbruck i3® spojí okno so stav-
bou nasledujúcim spôsobom:

1. po celom obvode okenného rámu sa  
 prilepí penová páska illmod Trio+®,  
 ktorá je v predstlačenom stave,

2. okno sa vsadí do otvoru a mechanicky  
 sa ukotví,

3. penová páska pozvolne expanduje, až  
 dôjde k vyplneniu celého priestoru  
 medzi okenným rámom a stenou.

Vďaka svojej trvalej rozťažnosti dokáže 
páska neustále vyrovnávať pohyb škáry. 
Charakter materiálu s kvalitnou hĺbkovou 
impregnáciou zaisťuje tepelnú izoláciu, 
tesnosť, rezistenciu voči dažďu, vodným 
parám a UV žiareniu.

KľúČOVá VLASTNOSť, PRE 
KTORú SI NOVé OKNá OB-

STARáVAME, JE ICH TESNOSť. 
NAšA POZORNOSť SA NAJ-
VIAC SúSTREĎUJE NA TES-
NOSť OKENNéHO KRíDLA  

V RáME A NA SKLO. ZABúDA 
SA VšAK NA TESNOSť CELéHO 
OKNA V STENE DOMU. TENTO 

fAKT ZOSTáVA ZANEDBá-
VANÝ, AJ KEĎ JE VšEOBECNE 

ZNáME, ŽE MEDZI OKNOM  
A OSTENíM ZOSTáVA PO  

INšTALáCII OKNA šKáRA. 

správna
MONTáŽ OKIEN

Škára, ktorá sa nachádza po celom 
obvode okna, je vystavovaná pove-
ternostným vplyvom. Je ukrytá pod 

relatívne tenkou vrstvou omietky, pod 
ktorou sa nachádza tepelný izolant, zná-
my ako montážna pena. Omietka ani pena 
však nezabráni prieniku vody do škáry. 
Okno v takomto prípade nie je celkom 
spojené s domom, do ktorého je vsadené.

Prirodzené spojenie s illbruck i3®

Aby sa okno stalo homogénnou súčasťou 
domu, je nutné ho spojiť spôsobom, ktorý 
odstráni škáry medzi okenným rámom a 
ostením. Takéto spojenie musí mať trva-
lú životnosť a musí odolať ako výkyvom 
počasia, tak i rôznym mechanickým vply-
vom. 

 PRIRODZENé SPOJENIE OKNA S DOMOM i3
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Druhým spôsobom spojenia je systém 
špeciálnych vonkajších a vnútorných fólií 
TwinAktiv®: 

1.  na vonkajšiu stranu okenného rámu  
 sa nalepí fólia, ktorej úlohou je ochra- 
 na tepelného izolantu pred poškode- 
 ním vodou, stále odvetrávanie a na- 
 koniec vyrovnávanie mechanického  
 rozťahovania škáry,

2. to isté sa prevedie na interiérovej stra- 
 ne okenného rámu. Úlohou tejto fólie  
 je zamedzenie prieniku vodných pár  
 z miestnosti do škáry a vyrovnávanie 
 mechanického rozťahovania škáry,

3.  okno sa vsadí do otvoru a mechanicky  
 sa ukotví,

4.  škára sa po celom obvode vyplní tepel- 
 ným izolantom (montážna pena),

5.  na záver sa fólia prilepí k osteniu zvon- 
 ku aj zvnútra.

Kvalita spojenia okna s domom systé-
mom illbruck i3® je garantovaná zárukou  
10 rokov. 

illmod trio+®

Penová páska illmod Trio+® predstavuje 
najlepšií a doposiaľ neprekonaný spôsob 
spojenia okna s domom. Pomocou tejto 
hĺbkovo impregnovanej penovej pásky 
dosiahneme vynikajúcu tesnosť a vode- 
odolnosti zvonku i zvnútra. Páska je na 
rozdiel od montážnych pien permanentne 
pružným materiálom. Tým efektívne za-
medzuje vzniku škár spôsobených neoča-
kávanými mechanickými vplyvmi. Možno 
ňou spájať plastové, drevené a hliníkové 
okná s murovanými, panelovými aj dreve-
nými domami.

stačí montážna pena? 

Inštalácia nového okna len s použitím 
montážnej peny nie je správna. Polyuretá-
nová pena totiž slúži len ako tepelný izo-

lant, nerieši však utesnenie. Tento mate-
riál nie je odolný voči vlhkosti, dažďu ani  
voči UV žiareniu. Pri kontakte s vodou ju 
nasáva a neskôr pučí. Tým dochádza k jeho 
totálnemu defektu, spôsobujúcemu presa-
kovanie vody do interiéru a premŕzanie.

Dôvodom, prečo sa montážna pena často 
používa ako jediný inštalačný materiál, je 
jednoduchá práca s ňou a nízka cena. 

Rozdiel medzi spojením 
a ukotvením

Ukotvenie okna do otvoru je nutnosť, vďa-
ka ktorej okno v budove vôbec drží. Neza-
isťuje však prirodzené spojenie spôsobom, 
ktorý by z okna urobil homogénnu súčasť 
stavby. Po „surovej“ inštalácii okna sa po 
jeho obvode nachádza škára, ktorá naviac 
neustále pracuje. „Spojenie“  túto škáru tr-
vale odstraňuje.

Tremco illbruck, s. r. o. 

Priemyselná 6/815

Ladomerská Vieska 965 01

Tel: +421 45 6722 460

Email: predaj@tremco-illbruck.com

www.tremco-illbruck.sk 

www.tikatalog.sk 

www.montazokna.com

čo by sme maLi VeDieť

PREČO VZNIKAJú CHLADNé ROHy V OSTENí 
INTERIéRU?

Tzv. chladné rohy sa nachádzajú v okennom 
ostení vo vnútri miestnosti. Sú spôsobené 
netesnosťou a zlou tepelnou izoláciou škáry 
medzi oknom a stenou domu. Vplyvom tepel-
ných rozdielov dochádza k zrážaniu vlhkosti 
na najchladnejších miestach – teda v rohoch.
Prečo sa pri nových okien vyskytujú plesne?

SPOJENIE POMOCOU PáSKy ILLMOD TRIO+® SPOJENIE POMOCOU fóLIE TWINAKTIV®

Plesne v blízkosti okien sú spôsobené konden-
záciou vodných pár na chladných miestach. 
Plesne môžu vznikať aj z dôvodu zatekania. 

V oboch prípadoch môže mať tento jav na 
svedomí chýbajúce tesnenie medzi oknom a 
stenou a nefunkčný tepelný izolant. 
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StAVBA TIeNIACA TeCHNIKA

Okrem svojho estetického pôsobenia 
nesú pragmatickú funkciu – tiene-
nie fasády. Ako vonkajšie tieniace 

prvky sa využívajú často žalúzie, lamelové 
rolety, v minulosti okenice, dnes však aj 
veľmi efektné slnolamy. exteriérové clony 
bývajú konštrukčne pevné (slnolamy) ale-
bo pohyblivé (žalúzie). Principiálny rozdiel 
medzi slnolamami a žalúziami je v materi-
áli a pohyblivosti.

sLNoLamy – TZV. Veľké či 
VeľkopLošNé LameLy 
Slnolamy si v súčasnosti získavajú, najmä  
pre svoj výrazný estetický vzhľad, čoraz 
väčšiu obľubu. Už samotný názov slnolam 
hovorí o „zlomení“ slnka. Slnolami je súhr-
né označenie pre tieniace fasádne prvky – 
konštrukcie, montované na fasády budov 
z dôvodu ochrany pred priamym účinkom 
slnečných lúčov a tepelnou radiáciou. Pre 
slnolamy je charakteristická ich pevná 
konštrukcia, osadená na fasáde. Môžu byť 
súčasťou konštrukčného systému objektu 
alebo môžu byť dodatočne ukotvené do 
obvodovej steny. Systémy slnolamov sú 
namontované napevno v horizontálnej 
alebo vertikálnej polohe. Samotné tieniace 
prvky – lamely – bývajú pevné alebo po-
hyblivé. Počet lamiel, ich zoradenie a sklon 
v ráme sa určuje podľa umiestnenia slnola-
mu a podľa zaťaženia vetrom. 

Slnolamy sa u nás používajú viac ako vý-
razný architektonický prvok na stvárnenie 
fasády či celkového výrazu  objektu. Sú ale 
účinným a súčasne estetickým spôsobom 
tienenia. rôznymi profilmi a rôznymi spô-
sobmi uchytenia poskytujú široké mož-
nosti  stvárnenia a ozvláštnenia fasády  
a objektu. 

SLNOLAMy – 
šTÝLOVÝ fASáDNy PRVOK
V SúČASNEJ ARCHITEKTúRE, TAK AKO TO BOLO V MINULOSTI 
ALEBO ASPOň MALO Byť, SA SNúBI fUNKČNOSť S ESTETIKOU 
A KULTIVOVANOSťOU STAVBy. JEDNÝM Z CHARAKTERISTIC-
KÝCH PRVKOV SúDOBEJ ARCHITEKTúRy Sú VÝRAZNé RyTMIZU-
JúCE PRVKy – LAMELy SLNOLAMOV.

01
02
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Doposiaľ sa slnolamy objavovali najmä 
na občianskych, administratívnych či po-
lyfunkčných budovách, ale v poslednom 
čase sa objavujú aj na moderných rodin-
ných a bytových domoch.

FuNkcIE A VÝhODy 
sLNoLamoV Na FasáDe

 primárnou funkciou  slnolamov je  
 redukovať priame slnečné žiarenie,  
 poskytovať ochranu pred nežiadúcou  
 insoláciou,

 systémy reagujúce na zmeny polohy  
 slnka, teploty a pod. šetria energiu,  
 znižujú náklady na chladenie budov,

 vytvárajú vyrovnané svetelné pod- 
 mienky, zabezpečujú prívod nepriame- 
 ho slnečného žiarenia,

 umožňujú dostatočnú ventiláciu budov,
 poskytujú tienenie bez obmedzenia,  

 výhľadu z okenného otvoru či preskle- 
 nej fasády,

 nové technológie umožňujú využitie  
 solárnej energie integrovaním solár- 
 nych fotovoltických  kolektorov do  
 tieniacich prvkov,

 životnosť slnolamov je temer neobme- 
 dzená, nepotrebujú údržbu,

 poskytujú flexibilnú orientáciu –  
 horizontálne alebo vertikálne usporia- 
 danie, rôzne konštrukčné šírky, výšky,  
 rôzne profily, rôzne materiály, 

 estetická funkcia – poskytujú kreatív- 
 neriešenia pre originálne fasády, sú  
 výrazným  fasádnym prvkom vytvára- 
 júcim nevšedný vzhľad objektu, atrak- 
 tívny dizajn budovy,

 poskytujú možnosť zatieniť atypické,  
 prípadne nevhodné tvary na veľkých  
 plochách fasády.

maTeRiáL pRe LameLy 
SLNOLAMOV
Moderné slnolamy mávajú lamely vy-
hotovené z rôznych materiálov: hliník, 
drevo, sklo, plast alebo hliník s textilom. 
Najčastejšie používaným materiálom je 
hliník, pretože svojou nízkou hmotnos-
ťou nezaťažuje fasádu. Lamely sa vyrábajú  
z povrchovo upraveného extrudovaného 
hliníka. Tieniaci systém z textilných vlá-
kien využíva lamely potiahnuté tkaným 
skleným vláknom s teflónom. Sklenený 
tieniaci systém pozostáva zo sklenených 
lamiel, na ktoré je možné dať rôzne fólie, 
napr. s potlačou či vzorom, regulujúcou sl-
nečné žiarenie. Sklenené systémy dodáva-
jú firmy v rôznych farebných prevedeniach 
a povrchových úpravách.  V kombinácii so 
solárnymi článkami poskytujú ďalšie ener-
getické výhody.

skLeNeNé sLNoLamy 
A FOtOVOLtAIkA
Tieniaci systém s fotovoltaikou je taký sys-
tém, pri ktorom sa namiesto obyčajných 
lamiel zo skla používajú sklenené lamely 
integrované s fotovoltickými článkami. 
Takéto spojenie prináša novú výhodu sl-
nolamov, ktorou je získavanie doplnko-
vej solárnej energie pre budovu. Tieniace 
systémy sklenených lamiel s fotovoltaikou 
vďaka využitiu skla, ako materiálu prepúš-
ťajúceho svetlo, zabezpečujú viac svetla 
pri regulácii intenzity slnečného žiarenia 
a súčasne počas celého roka vyrábajú zo 
slnka elektrickú energiu. Automatický ria-
diaci systém optimalizuje polohu lamiel 
podľa polohy slnka. Tento integrovaný 
systém má aj z architektonického hľadis-
ka veľký prínos v dosiahnutí moderného 
dizajnu objektu.

03 04
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01 funkčné a estetické riešenie fasády 

  s vertikálnym usporiadaním efektne   

 tvarovaných slnolamov. 

02 Aj mäkké organické tvary hmôt budov  

 môžu byť pokryté horizontálnymi   

 priebežnými slnolamami. 

03 Možnosť otáčania vertikálnych lamiel na  

 slnolamoch vytvára zaujímavú, dynamicky  

 pôsobiacu fasádu.  

04 Horizontálne, tzv. markízové slnolamy  

 v oblúku podporujú plasticticitu budovy. 

05 štíhly elegantný vzhľad lamely so   

 šošovkovitým prierezom v detaile.  

06 Detail priebežného napojenia hliníkových  

 profilov lamiel v rohu.

07 K obľúbeným materiálom lamiel pre   

 menšie slnolamy patrí vždy estetické drevo.

41



POLOhA SLNOLAMu A POhyB 
LAMIEL
Slnolamy sa delia na pevné a pohyblivé. 
Ich lamely sú pripevnené na nosnej kon-
štrukcii napevno alebo sa môžu otáčať 
podľa dopadu slnečných lúčov. Väčšina 
typov slnolamov má pevnú – fixovanú 
polohu lamiel. Pri pevných slnolamoch sa 
nedajú meniť polohy alebo sklony lamiel. 
Pevný slnolam môže byť použitý ako ver-
tikálny predsadený pred fasádnu plochu 
alebo ako horizontálny – markízový, pri 
ktorom je rozhodujúca dĺžka vyloženia. 
Vodorovný systém sa dáva na južné fasá-
dy. Lamely bývajú nastavené v sklone 0°, 
15°, 30° a 45°. Pevné slnolamy sa montujú 
kolmo na fasádu pomocou konzol alebo 
pod požadovaným uhlom. Pevné veľké la-
mely v dĺžkach až do 70 cm sú efektným 
riešením pre celoobvodové tienenie. Vďa-
ka optimálnym uchyteniam lamiel možno 

dosiahnuť neprerušovaný vzhľad lamiel 
a priebežné riešenie rohov. Pohyblivým 
slnolamom je nazývaný ten typ, u ktorého 
sa natáčajú jednotlivé lamely podľa polohy 
a intenzity slnka. Pohyblivé lamely bývajú 
motorizované, natáčajú sa pomocou auto-
matického systému. Lamely majú štíhlu 
pohľadovú šírku, elegantný dizajn a bývajú 
otočné až o 360°.

TVaRy, VeľkosTi a FaRebNosť
LAMIEL 
Tvarovanie lamiel závisí od materiálu, 
z ktorého sú vyrobené, a od individuálnych 
požiadaviek na slnolam. Lamely sú na 
trhu v rôznych tvaroch, šírkach a dĺžkach. 
Slnolamy možno vytvoriť z lamiel rôzneho 
prierezu, napríklad ploché, šošovkovité,  
v tvare písmena Z a C alebo profily v tvare 
elipsy. Najčastejšie sa vyskytujú prierezy 
v tvare Z a C, vyduté a šošovkovité.

08 Lamely slnolamov ako rytmizujúce prvky  

 sú dnes typickým dynamickým výrazovým  

 prostriedkom súdobej architektúry.

09 Konštrukcia slnolamov ako posuvných  

 okeníc pohybujúcich sa po koľajničkách na  

 fasáde.

10 Cielené oživenie objektu predstavuje  

 použitie pohyblivých lamiel v pestrej   

 farebnej škále.

11 Efektným mobilným prvkom na fasádach  

 sú dnes slnolamy vo forme posuvných  

 panelov.

12 Vďaka moderným profilom a uchyteniam  

 lamiel možno vytvoriť ich priebežné   

 napojenie v rohoch objektu.

08
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Niektoré profily umožňujú priebežné na-
pojenie v rohoch budovy. Sklenené lamely 
bývajú rovné alebo zaoblené. Šírka a dĺžka 
lamiel závisí tiež od materiálu, typu a pro-
filu lamely. Šírky sa pohybujú cca od 10 do 
50 cm, dĺžky až do 6 metrov. rozmanitosť 
šírok a dĺžok lamiel (v závislosti na nos-
níkoch) poskytuje širokú škálu možností 
pre originálne architektonické stvárnenie 
objektu. K tomu sa pridáva aj možná fa-
rebnosť lamiel, k čomu slúži veľká farebná 
škála náterov či eloxovaných povrchov.

oVLáDacie a RiaDiace 
sysTémy
Pohonná a riadiaca technika slúži na op-
timálne využitie denného svetla. Dnes 
sa už upúšťa od manuálneho ovládania, 
natáčanie lamiel je ovládané elektronicky 
alebo úplne automaticky, napr. podľa do-
padu slnečných lúčov. Automatické sys-

témy s mikroprocesorovou technikou sú 
dnes schopné reagovať na zmeny počasia, 
teplotu, aktuálnu polohu slnka, vietor  
a pod. Vďaka presnému riadeniu dochá-
dza k úspore nákladov na energie. riadiaci 
systém umožňuje nastaviť tieniaci systém 
aj podľa individuálnych želaní. regulačný 
mechanizmus je možné umiestniť tak, aby 
fasáda ostala esteticky neporušená.

sLNoLamy ako posuVNé 
okeNice, posuVNé paNeLy
Veľkej obľube sa tešia v poslednej dobe naj-
mä slnolamy ako posuvné okenice. Kon-
štrukcia takého slnolamu je mobilná a je 
možno ju podľa potreby po koľajničkách 
posúvať v smere fasády. Ovládanie môže 
byť ručné alebo elektrické. Najmodernej-
šie systémy tvoria súčasť tzv. inteligentnej 
elektroinštalácie. Sú efektným doplnkom 
fasády a stávajú sa typickými pre súdobú 
architektúru. Vyrábajú sa v drevenom, ko-
vovom alebo plastovom prevedení. Môžu 
mať pevné lamely (napr. pod 70° uhlom) 
alebo pohyblivé lamely. 

Slnolamy môžu byť vyhotovené aj ako 
kombinovaný systém posuvno-skladací 
a vtedy sa skladajú po boku okna. Lamelo-
vé okenice (lamely možno pootočiť ako na 
žalúziách) sú typické pre južanské krajiny, 
kde sú charakteristickým prvkom miest-
nej architektúry.

SLNOLAMy A ARchItEktúRA 
OBjEktu 
K štruktúre a členeniu fasády prispieva 
veľkou mierou aj jej tienenie a použité tie-
niace prvky. Pri návrhu fasády sa pragma-
ticky berie do úvahy aj orientácia objektu 
vo vzťahu na svetové strany. Od tohto fak-
tu sa odvíja  pomer a rozmery transparent-
ných plôch na fasáde.

Okná, presklené plochy či celozasklené 
priečelia orientované na juh treba inten-
zívne tieniť.

Slnolamy ako tieniace prvky fasád pred-
stavujú výrazné formotvorné prostriedky, 
ktoré sa dnes stávajú symbolom moderné-
ho dizajnu budov tak verejných, ako aj súk-
romných. Keďže slnolamy častokrát tvoria 
nezanedbateľné percento z plochy fasády, 
predstavujú významnú súčasť architek-
tonického riešenia budovy. Dokážu mať 
aktívny až dominujúci vplyv na objekt  
v závislosti od vzájomných proporcií. Aj 
svojou farebnosťou môžu umocňovať vi-
zuálne pôsobenie budovy.

ZáVeR
Slnolamy, ako výrazné  funkčné a este-
tické prvky fasády, patria dnes k pôsobi-
vému vzhľadu moderných budov. Okrem 
plnenia pragmatickej funkcie – tienenia, 
prinášajú  kreatívne a inovatívne riešenia 
vylepšujúce architektonický výraz budov. 
Nielen novostavby, ale aj staršie objekty 
je možné oživiť a zatraktívniť slnolama-
mi. Výber by mal vychádzať z charakteru 
a štýlu budovy, aby výsledkom bol harmo-
nicky pôsobiaci objekt.

Ing. arch. Katarína Kujanová, PhD.

fakulta architektúry STU, Bratislava

Foto: archív autora a redakcie,  TDX 
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Tieto produkty spĺňajú vysoký štan-
dard v tieniacej technike a sú urče-
né pre majiteľov stavieb, ktorý sa 

snažia dosiahnúť čo najnižšie náklady na 
energetickú prevádzku. Vyrábajú sa presne 
na mieru a dokážu čo najlepšie uspokojiť aj 
tie najnáročnejšie požiadavky konečných 
zákazníkov.

iNTeRiéRoVé RoLeTy FaNRoLL

Tieto interiérové rolety sú skvelým prí-
kladom vysokého štandardu v tieniacej 
technike. Ich prednosťou je veľmi jed-
noduché ovládanie a montáž. rolety je 

možné nastaviť do ľubovoľnej polohy po-
mocou diaľkového alebo mechanického 
(pripojenie káblom) ovládania. Jednodu-
chá montáž a široká možnosť výberu lá-
tok (drevitej tkaniny) robia z tejto rolety 
žiadaný a dekoratívny doplnok interiéru. 
roleta sa montuje priamo na okno alebo 
na nadokenný preklad, pričom vtedy môže 
látka presahovať rozmer okenného otvo-
ru aj po bokoch a prekrývať aj väčšiu časť 
steny. Hlavnou súčasťou je hliníkový hria-
deľ, na ktorý sa navíja tieniaca látka, ktorá 
môže byť z rôznych materiálov v závislosti 
od toho, či chceme docieliť iba stlmenie 
svetla, alebo úplné zatemnenie.

Tieniaca technika 
pre nízkoenergetické stavby

URČITE By KAŽDÝ RáD UšETRIL NáKLADy NA ENERGIU NIELEN 
V ZIME , ALE AJ V LETE. AJ TIENIACA TECHNIKA SA PRISPôSOBU-
JE NOVÝM TRENDOM, A PRETO VáM PREDSTAVíME PRODUKTy 
URČENé UŽ AJ PRE NíZKOENERGETICKé STAVBy, KTORé ZAISťU-
Jú ZNAČNé úSPORy ENERGIE NIELEN V ZIME (PRI VyKUROVANí), 
ALE AJ V LETE (PRI KLIMATIZáCII). 
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SILVERScREEN

Tkanina SilverScreen sa vyznačuje  jedi-
nečnými vlastnosťami. Ultra tenká vrstva 
hliníka je vysoko reflexná, čím odráža tep-
lo v lete a prispieva k zníženiu tepelných 
strát v zime. To vedie k výrazným úspo-
rám nákladov na energiu (klimatizácia, 
kúrenie atď.), čím sa znižujú aj emisie 
CO2. Navyše, zatiaľ čo pri bežných scree-
nových tkaninách záleží na farbe, pokiaľ 
ide o svetelný prestup a reguláciu teplo-
ty, SilverScreen zabezpečuje tieto funkcie 
bez ohľadu na ich farbu: alumíniová vrs-
tva optimalizuje vstup slnečného žiarenia  
a poskytuje komfortný výhľad do exterié-
ru. Tkaninu Silverscreen prináša na trh 
spoločnosť M-TeCH partner v spolupráci 
so spoločnosťou  Verosol, ktorá je celosve-
tovo známa produkciou unikátknych me-
talizovaných látok a poskytovaním ino-
vatívnych riešení pre riadenie prestupu 
slnečného svetla a tepla.

VoNkaJšie hoRiZoNTáLNe 
žaLúZie 

Vonkajšie horizontálne žalúzie Alucover 
CN80, ZN90 sú moderné exteriérové žalú-
zie, ktoré zabezpečujú plynulú reguláciu 
svetla a hluku vstupujúceho do interiéru. 
Pre svoju dlhú životnosť a mnohostranné 
využitie sa uplatnia nielen vo výrobných 
halách a reprezentačných budovách, ale aj 
pri výstavbe rodinných domov, kde si zís-
kavajú stále väčšiu obľubu. Čoraz častejšie 
nachádzajú svoje uplatnenie na fasádach 

moderne koncipovaných nízkoenergetic-
kých rodinných domov. Nezanedbateľnou 
výhodou vonkajších žalúzií je zabezpečo-
vací a ochranný efekt.  Vyrábajú sa vo via-
cerých  tvarových, rozmerových a fareb-
ných modifikáciách podľa predstáv a po-
žiadaviek zákazníka. Lamely usporiadané 
vodorovne sa vyrábajú v dvoch typových 
vyhotoveniach, a to CN80 a ZN90. Po bo-
koch sú vedené v lištách alebo na lanku a 
môžu sa naklápať od úplného uzatvorenia 
až po úplné otvorenie, prípade vytiahnuť 
hore ako klasická interiérová žalúzia. Ovlá-
danie môže byť manuálne alebo elektrické, 
pričom zákazník si môže zvoliť aj variant 

s možnosťou automatickej regulácie s pri-
pojením na riadiacu jednotku. Použité 
materiály s kvalitnou povrchovou úpravou 
sú zárukou spoľahlivosti, dlhej životnosti  
a spokojnosti zákazníkov.

Reko z materiálov  M-TECH partner

Foto:  M-TECH partner
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vebnom výrobku. Najdôležitejší údaj je 
bezpečnostná trieda dverí podľa eN 1627 
doložená pravým certifikátom na konkrét-
ny model dverí. „falošné sú každé dvere, 
ktoré sa predávajú ako bezpečnostné, ale 
nemajú certifikát odolnosti proti vláma-
niu. Odborníci v súčasnosti odporúčajú 
minimálne tretiu bezpečnostnú triedu,  
v ktorej dvere musia odolať napríklad aj dl-
hému páčidlu a dvojnásobnému tlaku ako 
v druhej triede,“ vysvetľuje Gáliková. Ak je 
ponúkaná nízka cena, bude to pravdepo-
dobne na úkor vlastností a kvality dverí. 

VLasTNosTi DVeRí
Pri montáži bezpečnostných dverí si treba 
uvedomiť, že k nim patrí celý komplet vrá-
tane zárubne, závesov a zámky. Kvalitné 
bezpečnostné dvere dokážu nielen odradiť 
zlodeja, ale majú tiež vlastnosť zachytiť 
hluk, nízku priepustnosť tepla a protipo-
žiarnu odolnosť, teda zabrániť ohňu vojsť 
do bytu a z bytu.  Novinkou sú bezpečnost-
né dvere SHerLOCK® f730/4 s oceľovými 
vnútornými výstuhami, oceľovým rámom 
a oceľovou dvojplášťovou konštrukciou. 
Majú vysokú odolnosť proti vlámaniu až 
v 4. bezpečnostnej triede, otestovanú už 
podľa novej, sprísnenej normy eN 1627, 

garantovanú priamo v certifikáte. Majú 
protihlukovú ochranu až 43 decibelov, čo 
je na trhu najvyššia nepriezvučnosť bez-
pečnostných dverí otestovaná skúšobňou 
a garantovaná priamo v certifikáte. Dvojité 
tesnenie – na dverách aj na zárubni umož-
ňuje komfortné uzatvorenie dverí, znižuje 
ešte viac prienik hluku, vzduchu a pachov, 
protipožiarna konštrukcia dverí a protipo-
žiarne tesnenie na dverách zabraňujú pre-
stupu plameňov a horúcich plynov. Dvere 
SHerLOCK® f730/4 vydržia minimálne 
200 tisíc otvorení a zatvorení, čo je tak 
isto otestované skúšobňou a garantované 
priamo v certifikáte. Ak si kúpite kvalit-
né bezpečnostné dvere a montáž vykoná 
licencovaný odborník preškolený výrob-
com, nielen, že si ušetríte dvojitú výmenu  
dverí, ale máte dvere, ktoré vám poslúžia 
mnoho rokov.

DVeRe Na počíTač
Najnovšie typy dverí  môžu dokázať ešte 
viac – napríklad ak dvere vybavíte elek-
tromotorickými doplnkami, rozoznajú,  
komu sa môžu otvoriť a komu nie. Podľa 
odborníčky Viery Gálikovej v prípade na-
pojenia na počítač je možné kontrolovať 
aj to, kto dnu prišiel a ako dlho sa zdržal. 

POKOJ 
za bezpečnostnými 
dverami
OCHRANA MAJETKU SA STáVA 
V NAšICH DOMáCNOSTIACH 
PRIORITOU ČíSLO JEDEN. 
MySLIEť NA ňU TREBA NAJMä 
POČAS REKONšTRUKCIE, KEDy 
DO PRíByTKOV INVESTUJEME 
NAJVIAC fINANČNÝCH 
PROSTRIEDKOV. NIE JE 
ŽIADNyM TAJOMSTVOM, ŽE 
PRáVE VCHODOVé DVERE 
Sú MIESTOM, KADIAľ SA 
DOVNúTRA DOSTANE LUPIČ 
NAJČASTEJšIE.

Záškodníkom často sami zľahčujeme 
lúpež tým, že nemyslíme na pri-
merané bezpečnostné opatrenia. 

Obyčajné dvere sú najčastejšie vnútri kar-
tónové, v starších typoch býva aj šúpolie 
z kukurice. Tieto materiály síce dobre 
izolujú, ale dajú sa veľmi ľahko prekonať. 
„Obyčajné dvere otvorí priemerný chlap na 
jedno vykopnutie,“ hovorí Viera Gáliková 
zo spoločnosti SHerLOCK, slovenského 
výrobcu bezpečnostných dverí s najdlhšou 
tradíciou. 

poZoR Na FaLošNé 
beZpečNosTNé DVeRe 
Základný rozdiel medzi falošnými a pra-
vými bezpečnostnými dverami je v tom, 
či dvere dokážu, alebo nedokážu zastaviť 
zlodeja. Pri  kúpe bezpečnostných dverí sa 
šetriť nevypláca. Čoraz častejšie sa stáva, 
že ľudia si zadovážili falošné bezpečnost-
né dvere a následne boli donútení vymie-
ňať ich, pretože boli vykradnutí alebo im 
dvere netesnia, prefukuje cez ne, uniká 
teplo, je počuť hluk, majú často poruchy 
pri používaní, jednoducho nefungujú.  
A ako rozoznať kvalitné bezpečnostné dve-
re od falošných? Od predajcu treba pýtať 
certifikát o bezpečnostnej triede a o sta-

StAVBA DVere
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01 Bezpečnostné protipožiarne dvere SHERLOCK®, odolnosť proti vlámaniu v 3. a 4. bezpečnost-

nej triede, pre pohodlné automatické odomykanie a kontrolu vstupu je možné dvere vybaviť  

elektromotorickou vložkou, elektronickým vrátnikom, detektorom otvorenia, zamknutia dverí, 

čipovými či biometrickými čítačkami, digitálnym kukátkom a ďaľšími bezpečnostnými prvkami.

02 Bezpečnostné protipožiarne dvere SHERLOCK® f730/4, vysoká odolnosť proti vlámaniu  

4. bezpečnostnej triedy otestovaná podľa novej, sprísnenej normy EN 1627, protihluková ochra-

na minimálne 43 dB otestovaná skúšobňou, garantovaná priamo v certifikáte, tesnenie na 

dverách aj na zárubni proti hluku, pachom, protipožiarne tesnenie na dverách, protipožiarna 

ochrana minimálne 30 minút otestovaná skúšobňou, garantovaná v certifikáte, životnosť na celú 

generáciu otestovaná skúšobňou (trieda C5 – minimálne 200 tisíc otvorení a zatvorení), 120 me-

siacov záruka na uzamykací mechanizmus.

03 Exteriérové bezpečnostné dvere SHERLOCK®   KP/3  majú konštrukciu zosilnenú vodorovnými, 

zvislými a obvodovými výstuhami, uzamykací mechanizmus a aktívne body sú pozvárané a tvoria 

nerozoberateľný celok, odolnosť proti vlámaniu v 3. triede, protihlukovú ochranu až 42 dB, po-

žiarnu odolnosť až 60 min., tepelnú izoláciu a tesnenie v cene,  bezpečnostná zárubňa s termo-

obložkou a s tesnením znižuje ešte viac prienik hluku, vzduchu, tepla, kombinovaná povrchová 

úprava dverí  a zárubne, antikorový prah, s certifikovaným bezpečnostným nadsvetlíkom.

RADy A TIPy: 

 pozor na rozdiel medzi dodanými dve-

rami a dverami z ponuky s nasľubovanými 

vlastnosťami! Pri dodaní dverí treba skon-

trolovať, či bol na ponuke rovnaký názov 

dverí, bezpečnostná trieda,  protihluková  

a protipožiarna odolnosť ako na certifikáte, 

dodacom liste, výrobnom štítku, aby nedo-

šlo k tomu, že ste dostali certifikát od iných 

dverí alebo falzifikát,

 dôležitý nie je počet uzamykacích bodov 

ani istiaci bod do podlahy , ani hrúbka 

dverí, ale bezpečnostná trieda dverí, ktorá 

presne opisuje, aké namáhanie dvere mu-

sia vydržať.

Môžu tiež byť vybavené rôznymi čítacími 
zariadeniami, ktoré identifikujú osoby na 
základe zosnímania oka, čipu či karty. Za-
ujímavosťou je, že ľudia zvyčajne nechcú 
výstredný dizajn dverí, aby nelákali zlode-
jov. Ak však potrebujete zladiť interiér, nie 
je problém vyrobiť každú stranu inú.  

Reko z materiálov spoločnosti SHERLOCK

Foto: SHERLOCK
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a závesy z tkanín, ktoré vyhovujú práve 
vášmu interiéru a daným podmienkam.

Nie je to tak dávno, kedy väčšina z nás na 
stoličke skladala rovnomerné záhyby, za-
pínané do kovovej „žabky“. Za posledné 
roky sa zmenili dizajny textílií, ich tech-
nické prevedenie pri šití, ale aj spôsoby  
zavesenia. 

SPôSOBy ZAVESENIA
Ak uvažujete, ako si zatieniť okno v no-
vom príbytku, v prvom rade sa rozhodni-
te, či si želáte len dekorovať,  prípadne či je 

iNTeRiéR OKNá

v novom šate

Dekorácie môžu byť rustikálne či 
novodobé, bohaté, minimalistické, 
symetrické, extravagantné, v tep-

lých či studených odtieňoch. rozhodnite 
sa pre klasické alebo výstredné riešenie, 
u vás doma je každé z nich výnimočné. 

Tradičným spôsobom dekorovania sú zá-
clony a závesy. Mali by spĺňať nielen deko-
račnú funkciu, ale najmä praktickú. Nema-
li by znemožňovať otváranie okien a tieniť 
prirodzené svetlo, mali by sa ľahko ovládať 
a umožniť zatemniť izbu nielen v noci. Pri 
výbere by sme mali uprednostniť záclony 

MODerNÉ ZáCLONY A ZáVe-
SY ZAŽíVAJÚ COMeBACK VO 
SVeTe BYTOVÉHO DIZAJNU, 
DODAJÚ DOMOVU ŠTýL A IN-
DIVIDUALITU. SÚ eSTeTICKÉ 
AJ PrAKTICKÉ A VYTVárAJÚ 
PríVeTIVÉ PrOSTreDIe Pre 
CeLÚ rODINU.OKNá 
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okno na slnečnej strane a bude potrebovať 
funkčné tienenie. Od toho sa odvíja vý-
ber priehľadnosti, typ závesného systému 
a spôsob ušitia. 

Na klasické tyčové garniže je možné za-
vesiť záves a záclonu na riasiacej páske, 
putkách, na tunelík, na dekoračné kolieska 
alebo navliekaciu riasiacu pásku. 

Pri klasickom riasení textílií si viete zvo-
liť pomer, výšku riasenky a vzor riasenia. 
Výber úzko súvisí aj so vzorom a typom 
vybranej tkaniny. Pri použití riasiacej pás-
ky je obmedzená možnosť odtiahnutia na 
strany. Podobný typ zavesenia s obmedze-
ním funkčnosti je aj dekoračný kanálik 
a putká. Tieto spôsoby zavesenia sú vhod-
né predovšetkým na dekoračné závesy, 
s ktorými nebudete denne manipulovať. 
Nové funkčné trendy smerujú k dekorač-
ným kolieskam a navliekacím riasiacim 
páskam. Dekoračné kolieska môžu byť ko-
vové alebo plastové. Vždy v párnom počte 
sú umiestnené na hornom okraji závesu, 
umožňujú rýchle zavesenie a hlavne per-
fektný vzhľad ako pri odtiahnutom, tak 
aj pri zatiahnutom závese. Podobný efekt 

vytvára aj navliekacia riasenka. Z pohľado-
vej strany nenarúša dekor tkaniny, vytvára 
jednoliate, minimalistické a rovnomerné 
sklady.    

maTeRiáLoVé ZLožeNie 
A OšEtROVANIE
Aktuálne sa vo svete závesov preferujú 
zmesové materiály, ktoré sú obľúbené 
vďaka dobrým úžitkovým vlastnostiam. 
Textílie s vyšším pomerom polyesteru sa 
menej zrážajú, ľahšie žehlia a ich fareb-
nosť zostane dokonalá aj po niekoľkých 
rokoch používania. Zlepšenie úžitkových 
parametrov zabezpečujú kvalitné vstupné 
suroviny, technologický postup a finálne 
úpravy tkanín.  

TReNDy a NápaDy
V závislosti od interiéru môžu nájsť uplat-
nenie aj originálne záclonové rímske role-
ty alebo rímske rolety z dekoračných tka-
nín. Nerolujú sa, látka vytvára pravidelné 
sklady, pôsobia na okne ľahko a moderne a 
sú oveľa dekoratívnejšie ako ostatné druhy 
roliet. Výška rolety je nastaviteľná šnúr-
kou alebo guličkovým systémom. V kuchy-
ni vám práve rímska roleta krásne odhalí 

kvetinky na okne a z pohľadovej strany 
ulice vytvorí pocit súkromia.  Na trhu náj-
dete rímske rolety zo záclon, z poloprie-
hľadných materiálov, zo závesových ma-
teriálov, nepriehľadných materiálov typu 
black out, duo rolety s funkčnou záclonou 
a závesom. rímske rolety majú skutočne 
svoje miesto v našich domovoch. 

rímska roleta duo – praktická rímska ro-
leta kombinuje funkciu závesu a záclony. 
Dvomi nezávislými šnúrkami umožňuje 
reguláciu výšky. Výraznej obľube sa dnes 
tešia tkaniny typu black out, ktorými je 
možné priestor skoro úplne zatieniť od 
neželaného svetla. Najmä v moderných 
interiéroch, kuchyniach, obývačkách a na 
francúzskych oknách nachádzajú uplatne-
nie  tzv. japonské steny, alebo tiež textilné 
posuvné panely. Sú originálnym a veľmi 
funkčným tieniacim a dekoračným sys-
témom.  Ovládajú sa manuálne prostred-
níctvom vodiacej tyče alebo posuvného 
mechanizmu na šnúrku. Panely látok zo 
záclon, závesov, jednofarebných, so vzo-
rom, efektné vrstvenie tón v tóne, pásiky 
a štylizované kvety – také sú trendové ja-
ponské steny.  

Máte chuť na zmenu? Oblečte svoje okná 
do nového šatu a vyberte si z bohatej 
ponuky vzorov, farieb i textúr v e-shope 
www.dekoria.sk.

Reko v spolupráci s Ovitex

Foto: Ovitex
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DVERE
interiérové masív 100 typov 

exteriérové - eurohranol 25 typov
materiál - drevený masív: dub, jaseň, jelša, čerešňa, 

cena závisí od druhu dreva, morenia, lakovania, typu skla, 
kovania, hrúbky zárubne a pod.

Štýl nájdete v CELOXe
interiérové aj posuvné

CELOX spol. s r.o. 900 23 Viničné, Družstevná 1
Tel.: 0903 447 148, Tel.: 033/647 65 73

http://wwwcelox.sk, e-mail: celox@celox.sk





iNTeRiéR DVere

KAŽDÝ Z NáS, KTO RIEšI OTáZ-
KU BÝVANIA ALEBO JEHO 
REKONšTRUKCIU, SA STRETNE 
V URČITEJ CHVíLI S VÝBEROM 
DVERí A ICH SúČASTí – S VÝ-
BEROM KľUČKy. INTERIéROVí  
NáVRHáRI  UVAŽUJú O KľUČ-
KE AKO O SKUTOČNOM šPER-
KU, KTORÝ PODČIARKUJE A 
UMOCňUJE CELKOVÝ DOJEM 
Z INTERIéRU.

V ždy ide o detaily – povrchy, rozme-
ry, tvary a ich vzájomné kombiná-
cie. V súčasnosti je trendom  po-

užitie jedného druhu kovania na všetkých 
typoch dverných a okenných krídel tak, 
aby interiér pôsobil naozaj jednotne. Ľu-
dia, ktorí si kupujú kovania Twin, si veľmi 
často vďaka širokej ponuke kovaní pre dve-
re a okná vytvárajú interiér v jednotnom 
prevedení zvoleného dizajnu. Značka Twin 
ponúka na stránkach www.twinkovania.sk 
ucelený sortiment, kde si môžete vybrať 
kovania s rovnakým rodokmeňom. Takto 
vybrané kovanie tvorí harmonický celok  
a jedinečný zážitok, pretože sú v rovnakom 

Krása nestačí 
kľučky, ktoré prekvapia kvalitou
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dizajnovom prevedení. Hoci každá kľučka 
otvára iný zámok, majú rovnaký tvar a po-
vrchovú úpravu a vy sa každú chvíľu o tom 
svojimi zmyslami presviedčate. Vnímate 
úžasné tvary a je viac než jasné, že dvere sa 
podarilo doladiť tým správnym šperkom.

Dvere sú teda zahalené do skvelých šiat, 
ale čo robiť, ak nám tak trochu „zaberajú“ 
viac miesta, než máme k dispozícii? exis-
tujú aj vychytávky, ako ušetriť priestor 
okolo dverí. Určite to každý z nás pozná. 
Vstupujeme do dverí... a ozve sa rana. 
áno, práve sme svedkami zrážky dvoch 
dverných krídel. V závislosti na razantnosť 

nášho vstupu a sile, ktorú vyvinie naša 
ruka, dôjde k menšiemu alebo väčšiemu 
odreniu povrchu otváraných dverí. V si-
tuácii, kedy sú použité dvoje alebo viaceré 
normálne otočné dvere v malom priestore 
snáď ani s najväčšou opatrnosťou nemož-
no zrážke dverí predísť. ešte horší moment 
môže nastať vo chvíli, keď sa potrebujeme 
pohnúť alebo pootočiť po vstupe do onej 
miestnosti a dostaneme sa do dráhy dverí  
a... sme proste v pasci. 

Značka Twin má práve pre tieto prípady 
elegantné riešenie – ponúka jedinečný 
inovatívny spôsob obojstranného otvára-
nia dverí – systém erGON. Je to spôsob 
otvárania dverí, pri ktorom dochádza ku 
kombinácii „otočného a posuvného“ pohy-
bu dverného krídla v jednom jedinom me-
chanizme, ktorý extrémne minimalizuje 
nároky na pôdorysný priestor otvoreného 
dverného krídla oproti klasickému, a to 
až o 40 %. Príďte si ich vyskúšať, milo vás 
poteší aj cena dverí vybavených systémom  
erGON, ktorá je viac ako výhodná. Zvy- 
šuje komfort interiéru a priestory s mini-
málnymi rozmermi sa stávajú prístupný-
mi. Takto teda môžete doma rafinovane 
ušetriť priestor.

Krásny a útulný domov, je niečo, čoho 
chce docieliť každý z nás. Ak sa vám tento 
sen splní, chcete sa doma cítiť aj bezpeč-
ne. Pocit nedotknuteľnosti domova je pre 
každého z nás veľmi dôležitý. Viete ale, 
ako zabezpečiť vaše sídlo s množstvom 
drahocenných vecí tak, aby do vášho krá-
ľovstva nevnikol nepozvaný hosť? Práve 
kovanie Twin sa postará o bezpečie vášho 
domova. Toto bezpečnostné kovanie zís-
kalo certifikáciu zabezpečenia tretej triedy  
a je vyrobené tak, že zodpovedá náročným 
skúškam certifikačných úradov. Odoláva 

a zamedzuje prekonanie vstupných dverí 
nepovolanou osobou alebo priamo zlode-
jom. Ak si budete chcieť vaše bývanie aj 
poistiť, je certifikát kovania takmer nut-
nosťou. V ponuke značky Twin je možné 
zvoliť si variant klasického štítku alebo 
bezpečnostnej rozety. Do bezpečnostné-
ho kovania sa oplatí investovať, pretože si 
kupujete nielen certifikované kovanie, ale 
aj záruku, ktorá je u niektorých prevedení 
kovania až 15 rokov. Chráňte si svoj do-
mov, súkromie a majetok – kovanie Twin 
vám to umožňuje! 

Vyberte dominanty vašich dverí so znač-
kou Twin a nechajte sa inšpirovať jej širo-
kou ponukou na www.twinkovania.sk. 

Reko z materiálov značky Twin

Foto: Twin

DIZAJNOVá KľUČKA
BLADE 

SySTéM OTVáRANIA DVERí
ERgON

DIZAJNOVá KľUČKA
LEAF
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iNTeRiéR DVere

ZDANLIVO NEPATRNá 
VÝMENA INTERIéROVÝCH 
DVERí DODá VášMU 
DOMOVU šPECIfICKÝ šTÝL. 
POMOCOU NOVÝCH DVERí 
ZJEDNOTíTE DIZAJN CELEJ 
DOMáCNOSTI A VyTVORíTE 
JEDINEČNÝ VZHľAD 
OByTNÝCH MIESTNOSTí. NA 
TRHU EXISTUJE MNOŽSTVO 
RôZNyCH TyPOV  
A fARIEB DVERí, STAČí  
SI LEN VyBRAť A PUSTIť  
SA DO PROJEKTU. 

DVERE 
dodajú interiéru štýl
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Ak ste sa rozhodli zadovážiť si nové 
dvere, je nutné poznať potrebnú 
veľkosť dverí vrátane zárubní, pre-

to ju zmerajte predtým, ako sa vyberiete 
nakupovať. Dôležité je takisto vzhľadom 
na rozmiestnenie nábytku zvážiť, na akú 
stranu sa budú dvere otvárať. Ak sú pánty 
dverí vľavo a kľučka vpravo, pýtajte si ľavé 
dvere a naopak. Ďalej si môžete vybrať na-
príklad dvere z masívu, hladké alebo skle-
nené dvere. Čo sa týka technického preve-
denia, existuje špeciálna voština, vďaka 
ktorej sú dvere veľmi ľahké a napriek tomu 
zaručujú vysokú stabilitu povrchu, diero-
vaná drevotrieska, ktorá je stabilná a odol-
ná proti zaťaženiu alebo exkluzívne pre-
vedenie v celomasívnom ráme obalenom 
kvalitnou fóliou alebo prírodnou dyhou. 

nou cenou. Obchodný reťazec Hornbach 
má vo svojej ponuke 50 druhov interié-
rových dverí priamo na sklade, ďalších  
2 000 rôznych typov je možné si bjednať.  

Na www.hornbach.sk/dvere si môžete 
stiahnuť aj presný pracovný návod na 
montáž dverí, ktorú vďaka tomu zvládne 
naozaj každý. Ak sa na to predsa len necí-
tite, tak vám Hornbach na požiadanie za-
istí profesionálnu montáž, ktorú vykoná 
osvedčená spoločnosť z vášho regiónu.

Reko

Foto: Hornbach

Zabúdať netreba ani na vhodne zvolený 
druh povrchu. Biela fólia sa vyznačuje 
hodvábne matným povrchom, je kvalitná 
a odolná voči UV žiareniu. Prevedenie je 
CPL (CLPL je určené pre vysoké zaťaženie 
dverí, pretože CPL – tvrdý laminát má vy-
sokú odolnosť proti poškriabaniu a odre-
tiu). CLPL pružný laminát umožňuje ohra-
niť oblé hrany dverí. Dekor imitácie dreva 
sa vyznačuje robustným, ale ľahko udržia-
vateľným povrchom s imitáciou prírodnej 
kresby dreva. Dyha z pravého dreva je tra-
dičná a kvalitná, mala by sa ale pravidel-
ne udržiavať viacvrstvovým akrylátovým 
lakom naneseným vo viacerých vrstvách. 

Dvere by mali vynikať predovšetkým kva-
litou, perfektným dizajnom a primera-

55



Moderné sklenené dvere spolu 
s dizajnovým kovaním dokážu 
zaručene dodať punc výnimoč-

nosti každej miestnosti. Kombinácia skla 
a kovu je veľmi atraktívna na pohľad a do-
káže ozvláštniť všetky obytné priestory. 
Dverné kovania na sklo sú dôležitým de-
tailom a musia spĺňať i náročné kritériá po 
funkčnej a estetickej stránke. 

VARIABILItA kOVANIA
Široký sortiment a možnosť výberu kova-
nia presne podľa požiadaviek zákazníka 
ponúka spoločnosť MP KOVANIA. Dver-
né kovania a doplnky, nielen na sklenené 

dvere, je možné dodať v rôznych povr-
chových úpravách, ako napríklad nerez, 
chróm, nikel a bronz, tak, aby dokonale 
ladili s interiérovým príslušenstvom ale-
bo, naopak, aby kontrastne vynikli medzi 
inými doplnkami. Pri sklenených dverách 
sa ponúka možnosť kombinácie rôznych 
modelov kľučiek zo širokého výberu a prí-
padne nie je žiadny problém zosúladiť 
tvar kľučky s modelmi kovania použitými  
v interiéri a pod. To, že ide naozaj o kva-
litné výrobky s dlhodobou životnosťou, 
podčiarkuje i päťročná záruka pri väčši-
ne výrobkoch. Tieto dverné kovania sú 
obľúbenou voľbou pre ich širokú škálu  

SKLO SA V SúČASNOSTI TEší 
VEľKEJ OBľUBE PRE JEHO 
SKVELé TVAROVACIE SCHOP-
NOSTI, ODOLNOSť, ľAHKú 
úDRŽBU A NADČASOVú  
KRáSU. POPREDNí DIZAJNéRI 
HO RADI VyUŽíVAJú NIELEN 
AKO MATERIáL PRE ZAUJí- 
MAVé INTERIéROVé DOPLNKy, 
ALE ZAČíNA SA ČORAZ VIAC 
UPLATňOVAť I AKO  MATE- 
RIáL, KTORÝ Má SCHOPNOSť 
PRESVETLIť PRIESTOR. TAKéTO 
ARCHITEKTONICKé RIEšENIE 
PONúKAJú AJ SKLENENé 
DVERE.

iNTeRiéR DVere

kRása 
skLeNeNých DVeRí 
S MODERNÝM KOVANíM
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dvere sú v ponuke taktiež protikusy urče-
né pre pasívne dverné krídlo. Samozrejme, 
aj v tomto prípade je zjednotený dizajn 
celého dodávaného kompletu a všetkých 
doplnkov.

šIROkÝ SORtIMENt
Spoločnosť MP KOVANIA dodáva kva- 
litné výrobky od popredných európskych 
výrobcov dverných kovaní a doplnkov. 
Svojich zákazníkov si získala spoľahli-
vým a najmä promptným dodávaním to-
varu, v mnohých prípadoch do 24 hodín. 
Ich kompletnú ponuku dopĺňa aj ďalší  

sortiment, napríklad kľučky na dvere  
a okná, bezpečnostné kovania, uzamyka-
cie systémy, posuvné systémy na dvere, 
kúpeľňové doplnky, krbové náradie, zám-
ky, stavebné vložky, samozatvárače dverí, 
zarážky, klopadlá, číslice, piktogramy, oko-
pové plechy a iné, i tie najmenšie drobnosti 
týkajúce sa kovaní. Sortiment spoločnosti 
ponúkajú aj ďalší veľkoobchodní part- 
neri a predajcovia, zaoberajúci sa výrobou  
alebo predajom dverí. 

a variabilitu možných prevedení. Kovania 
na sklo ponúkajú rôzne typy prevedenia, 
napríklad s kľučkou bez otvoru na kľúč,  
s otvorom pre interiérový kľúč, s otvorom 
pre PZ vložku či s WC setom. 

šTýLoVé DopLNky 
V ponuke sú nielen kvalitné dverné ko-
vania na sklo, ale i náležité doplnky ku 
skleneným dverám (pánty, madlá, zarážky  
a i.). Sklenené krídlo dverí je možné zave-
siť na sklo, hliníkovú alebo drevenú zárub-
ňu, pričom použité pánty môžu byť hori-
zontálne alebo vertikálne s primeranou 
nosnosťou. Pri montáži na dvojkrídlové 

Inšpirujte sa nadčasovým sklom a nechaj-
te krásu sklenených dverí s moderným 
kovaním vyniknúť i vo vašej domácnosti. 
Bližšie informácie o sortimente získate aj 
na e-shope www.kluckynadvere.sk.

Veronika Kalinová 

z materiálov spoločnosti MP KOVANIA

Foto: MP KOVANIA
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MP KOVANIA s. r. o., Bojnická 10, Bratislava, tel.: 02/444 555 85, mp@mp-kovania.sk
w w w. k l u c k y n a d v e r e . s k

KľučKy na dvere a oKná    Kovania na sKlenené dvere
   bezpečnostné Kovania    uzamyKacie systémy    posuvné systémy 

na dvere     doplnKy na dvere     Kúpeľňové doplnKy 



Zaujímate sa o interiérový dizajn a chceli by ste sa mu venovať pro-
fesionálne! Láka vás zariaďovanie interiérov? Máte radi dizajn  
a s nadšením sledujete dizajnérsku scénu na Slovensku i vo svete? 

Dajte svojmu životu nový rozmer! prihláste sa do školy  
interiérového dizajnu!

škola interiérového dizajnu ALfA Education organizuje s veľkým 
úspechom rekvalifikačné kurzy – interiérový návrhár s akreditáciou 
MšSR už 6 rokov. Pridajte sa aj vy k úspešným absolventom 
našej školy. 

Kurzy prebiehajú v Bratislave, Trnave, Nitre, Banskej Bystrici, Žiline  
a v Košiciach, s vyučovaním cez víkendy, ale aj cez týždeň po 
pracovnej dobe. Nové skupiny otvárame už v marci! 

šKOLA INTERIéROVéHO DIZAJNU ALFA Education 
RekVaLiFikačNé kuRZy INTERIéROVéHO DIZAJNU

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

NepRemeškaJTe pRíLežiTosť a pRihLásTe sa čo NaJskôR!

AK SA PRIHLáSITE DO NIEKTOREJ MARCOVEJ SKUPINy  A PREDLOŽíTE 
TúTO INZERCIU, poskyTNeme Vám 50%-Nú ZľaVu 
Z RegisTRačNého popLaTku. 

50%zľava



PALEtA AKTUALITY
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koniec namáhavého kosenia!

Dokonalý trávnik nie je len vizitkou domu, ale 
aj šikovnosti každého muža. Nenechajte preto 
nič na náhodu. Nech ste kdekoľvek, automa-
tická robotická kosačka Automower® 305 
sa dokáže bez námahy postarať o váš trávnik 
a zabezpečiť mu dokonalý vzhľad. Už nikdy 
sa nebudete musieť premáhať do únavného 
kosenia a stráviť starostlivosťou o neho celé 
hodiny. Husqvarna myslí na všetko, preto pre 
prípad, že nie ste doma, je Automower® 305 
opatrený alarmom a zámkom PIN kódu proti 
ukradnutiu. Doprajte svojmu trávniku osob-
ného kaderníka a užívajte si dokonalý vzhľad 
záhrady bez námahy. 

www.husqvarna.sk

napríklad uhlie a jadro. Kým však dotácie na 
tieto klasické zdroje sú ukryté a znášajú ich 
daňoví poplatníci, poplatky za OZE sú vyčíslené 
na koncových faktúrach pre spotrebiteľov. To 
vyvoláva celospoločenský odpor a vyvoláva 
dojem, že OZE nie sú riešením pre budúc- 
nosť. Opak je pravdou a dokazuje to aj príklad 
Nemecka, kde za jeden rok od odstavenia časti 
atómových reaktorov množstvo elektrickej 
energie vyrobenej z OZE narástlo o 42 % ,“ 
povedal M. Novák. Dodal, že impulzom pre 
prudký nárast OZE bola skutočnosť, že po nuk-
leárnej katastrofe v japonskej fukušime bolo  
v roku 2011, naprieč celým politickým spek- 
trom a podporou verejnosti prijaté rozhodnu-
tie o uzatvorení všetkých atómových elektrární 
do roku 2022. 

www.thermosolar.sk

Slovensko si pri podpore OZE 
neberie príklad z Nemecka 
         
Zákon o obnoviteľných zdrojoch energie 
(OZE), ktorý schválil parlament, neuvažuje 
s masívnejšou podporou využívania slnečnej 
energie na výrobu energií a ani jeho celková 
filozofia nezohľadňuje potrebu rozvíjania ove-
rených OZE. Zákon sa v podstate orientuje iba 
na biomasu, pričom príklad Nemecka ukazuje, 
že najefektívnejšia je podpora kombinova- 
ného využívania všetkých OZE. Informoval 
o tom Milan Novák, riaditeľ najväčšieho do- 
máceho výrobcu slnečných kolektorov   
TheRmo|soLaR žiar, s. r. o., Žiar nad Hro-
nom. ,,Vývoj v energetike Nemecka, najsilnej-
šej ekonomiky v Eú a jednej z najstabilnejších 
vo svete, potvrdzuje, že OZE sú skutočnou 
a ekonomicky efektívnou alternatívou oproti 
klasickým energetickým zdrojom, ako je 

heLuZ vám vypracuje 
energetický certifikát výrazne 
lacnejšie

Podľa zákona č. 300/2012 Z. z. (nahradzuje 
zákon 555/2005 Z. z.) o energetickej hos-
podárnosti  budov musia mať od 1. januára 
2008 všetky stavby vrátane rodinných do-
mov pri kolaudácii vyhotovený energetický 
certifikát, ktorý vyhodnocuje energetickú 
náročnosť budovy a zatrieďuje ju do klasi-
fikačných tried. Ak sa tento rok púšťate do 
stavby rodinného domu, čaká na vás popri 
množstve vecí, na ktoré musíte myslieť, aj 
táto povinnosť. Pre vás to znamená vybrať 
si z množstva subjektov na trhu, ktoré majú 
na vyhotovenie energetického certifikátu 
oprávnenie, a zaplatiť nemalú sumu. Tá sa 
pri rodinných domoch zvyčajne pohybuje od 
200 do 250 €. HELUZ cihlářský průmysl, v. 
o. s., ktorý je na slovenskom stavebnom trhu 
etablovanou spoločnosťou predáva- júcou 
komplexný systém HELUZ pre hrubú stavbu, 
ponúka od Nového roku všetkým záujem-
com o stavbu rodinného domu jednoduché 
riešenie, ako pri energetickom certifikáte 
ušetriť a zároveň sa spoľahnúť na prácu 
profesionálov. Ak sa totiž rozhodnete stavať 
váš dom práve zo systému HELUZ a pri kúpe 
materiálu si objednáte a zaplatíte vyhoto-
venie energetického certifikátu, vyjde vás 
výrazne lacnejšie. Vďaka dotácii firmy HELUZ 
zaplatí zákazník iba 118,80 €. Po dokončení 
stavby stačí len na e-mail projekty@heluz.sk 
zaslať žiadosť o vyhotovenie aj s projekto-

vou dokumentáciou a do 20 dní vám príde 
energetický certifikát domov poštou alebo 
vám ho z firmy HELUZ doručia osobne. Ak už 
dom z materiálu HELUZ staviate alebo máte 
dokončený, túto službu ste si však vopred 
neobjednali, taktiež o nič neprídete. V takom 
prípade ponúka spoločnosť HELUZ službu 
za dotovanú cenu 130,80 €. Podáva však 
pomocnú ruku aj majiteľom domov postave-
ných z iných stavebných systémov – v prípade 
záujmu im vyhotoví energetický certifikát za 
142,80 €.

www.heluz.sk
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kludi objekta xL: ideálna batéria 
pre veľkorysé umývadlá

Kúpeľne už dávno nie sú malými nehostinnými 
komôrkami, v ktorých by bolo umývadlo popo-
luškou v tieni sprchovacieho kútu či vane. Veď 
práve pri očiste nad umývadlom strávime viac 
času ako v sprche či vo vani. Dvakrát denne 
si nad ním umývame zuby a nespočetne krát 
ho navštevujeme po toalete, po príchode 
z exteriéru či ak sú naše ruky špinavé z čin-
ností v domácnosti. Aj renomovaní kúpeľňoví 
architekti sú toho názoru, že umývadlám 
„pluvátkam“ odzvonilo a miniatúrne umývadlá 
umiestňujú naozaj len do kúpeľní, v ktorých sa 
počíta každý centimeter. Veľkoryso dimenzo-
vané umývadlo v atraktívnom dizajne si však 
vyžaduje aj batériu, ktorá by s ním harmonizo-
vala a z umývadlovej očisty by spravila ozajstné 
potešenie. Takou je jednopáková umývad- 
lová batéria kludi objekta xL! Je   o 2 cm 
väčšia a má o centimeter dlhšie vyloženie ako 

jej štandardná „sestra“ v „rodine“ Objekta. 
Kombinácia rovných línií, mäkkých tvarov 
a oblúkov na páke a výtoku ju robí nadčaso-
vou. Je spoľahlivá a prakticky vybavená pre 
časté používanie počas dňa – vďaka perlátoru 
eco s-pointer, ktorý umožňuje individuálnu 
reguláciu prúdu vody a optimálny prietok, za-
bezpečuje až 40 % úspory vody. Navyše jej tvar 
a štruktúra povrchu boli navrhnuté tak, aby 
po nej voda prirodzene a bez námahy stekala 
a teda ste s jej čistením nemali starosti. Má 
dlhú životnosť, vyrobili ju z kvalitných materiá-
lov a je spoľahlivá, nech ju už používajú dospelí 
alebo deti. Výnimočný je aj jej pomer výkonu 
a ceny – umývadlovú jednopákovú batériu 
kludi Objekta XL s odpadovou súpravou by 
ste mali podľa odporúčaní výrobcu kúpiť len 
za 128 €.

www.kludi.sk

pohoda, istota, nezávislosť 

Napriek tomu, že sú dnes na  kvalitný komín 
kladené veľké nielen bezpečnostné, ale aj 
estetické a funkčné požiadavky, kvalitný komín 
ich dokáže bez problémov splniť. Konštrukcia 
univerzálneho komínového systému Schiedel 
Absolut  je tvorená integrovanou tepelnou 
izoláciou a tenkostennou profilovou vlož-
kou, ktorá dosahuje dĺžku až 133 cm. Takto 
navrhnutý komín je odolný voči pôsobeniu 
kondenzátu a náhlym teplotným zmenám. 
Všetky tieto komponenty sú zasadené do 
presne tvarovanej tvárnice. Výsledkom je 
fungujúci univerzálny komínový systém, ktorý 
sa dá použiť na akékoľvek palivo a vykurovacie 
zariadenie. komín schiedel absolut v sebe 
skrýva riešenie všetkých vašich požiadaviek. 
Môžete si tak užívať pohodu, istotu a nezávis-
losť počas celého roka. 

www.schiedel.sk

Fasáda z tehál

Výber fasády určuje celkový charakter a dojem 
celého domu. Vzhľad tehlového lícového 
muriva možno dosiahnuť okrem klasického 
lícového muriva aj jednoduchším spôsobom, 
a to s  použitím tehlových obkladových pásikov 
tERcA. Tieto majú rovnaký vzhľad ako lícové 
tehly  a lepia sa stavebným lepidlom určeným 
na lepenie keramických obkladov v exteriéri na 
vhodný podklad. Veľkou výhodou tehlových  
obkladových pásikov Terca je možnosť ich po-
užitia pri rekonštrukciách. Tehlové obkladové 
pásiky tERcA je možné použiť aj ako finálnu 
povrchovú úpravu kontaktných zatepľovacích 
systémov.

www.wienerberger.sk



iNTeRiéR DIZAJN

Tieto zmeny môžu pripraviť dizajné-
rov na dnešný, konzumentom dob-
re zmapovaný a rapídne sa meniaci 

trh. Nie je to tak dávno, kedy sa trendy  
v interiérovom dizajne začali zaoberať 
odrazom osobnosti prostredníctvom di-  
zajnu. To nás privádza k piatim TOP 
trendom, ktoré, veríme, budú dominovať  
v roku 2013.

1. pRíRoDNé maTeRiáLy

Dizajn je oveľa uvoľnenejší ako inokedy 
a udržať tento trend zostane prioritou aj 
naďalej. rok 2013 však prinesie rozkvet 
jednoduchšej textúry a váženie si prírod-
ných materiálov. Organické materiály vrá-
tane kameňa, koberce z prírodných vlákien 
a drevené materiály budú dominantnými 
prvkami pri stavbe a výzdobe priestorov. 

tOP tRENDOV 
Pre rOK 2013
šPECIALISTI, KTORí URČUJú TRENDy PO CELOM SVETE, PRED-
POKLADAJú, ŽE V ROKU 2013 BUDE V INTERIéROVOM DIZAJNE 
DOMINOVAť SILA A PREDSTAVIVOSť. S TRHOM, KTORÝ SA NE-
ZAMERIAVA LEN NA MIKRODIZAJN, ALE STáVA SA ČORAZ VIAC 
GLOBáLNyM, Sú TRENDy UDáVANé SOCIáLNyMI, EKONOMIC-
KÝMI A POLITICKÝMI ZMENAMI. 
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Tieto materiály sú totiž cenené pre ich vy-
žarovanie tepla a štýlu, ktorý je nadčasový.

2. FARBA 

Smaragd je farba, ktorá bola nedávno pa-
sovaná za farbu roka 2013 pre jej vyvá-
ženosť a zmysel pre harmóniu. Táto farba 
veľkosti, znovuzrodenia a prosperity pri-
náša jasnú a čistú paletu tónov navrhnutú 
tak, aby pritiahla zákazníkov späť na trh. 
V súčasnom dizajne opäť nastáva rozmach 
v používaní prírodných povrchových úprav 
a farieb, ktoré znamenajú komfort. Menší 
dôraz sa už dnes kladie na osobité ladenie 
jednotlivých farieb a materiálov, preto sa 
nebojte použiť i šialené farebné a štýlovo 
rozdielne kombinácie.

3. umeNie iNTeRiéRu

rok 2013 prináša spojenie klasického  
a dobového štýlu – fúzia, ktorá bude tren-
dová a flexibilná po celé roky. Či už ide  
o farbu, predmet, alebo vzor, umenie má 
vrodenú schopnosť definovať emócie  
a tvarové vnímanie a je považované za zá-
kladný prvok v dnešnom interiéri. Ume-
lecký predmet umiestnený na nábytku 
funguje ako štýlový vzor v priestore. Ume-

lecký dizajn tak môže ľahko priniesť osobi-
tosť na steny a dekoračné výrobky, zatiaľ čo  
v komerčných priestoroch môže poukázať 
na biznis a identitu značky.

4. NásTeNNé DekoRácie

Steny budú aj naďalej pútať našu pozor-
nosť a tvoriť základ pre návrhy a dekorácie 
v menších mestských priestoroch. Požado-
vaný trendy efekt sa dosiahne prostred-
níctvom stien s novou vlnou podlahových 
krytín umiestnených na stenách a stro-
poch a spolu s vertikálnymi záhradami 
budú privádzať steny k životu vo vnútri aj 
vonku. Tapeta a 3D obklady budú expando-
vať v ponukách dizajnu a tým dajú ľuďom 
príležitosť byť kreatívnejší v hľadaní vhod-
ných textúr, farieb a podtlači v porovnaní  
s obmedzenými možnosťami, ktoré sú  
k dispozícii pri obyčajnom maľovaní stien.

5. poTLače a VZoRy

Pokiaľ budú móda a dizajn interiéru na-
ďalej spájané dokopy, záujem o tkaniny 
a vzory, založené na súčasných trendoch, 
sa bude naďalej prehlbovať. Je stále viac  
a viac klientov interiérového dizajnu, kto-
rí sa rozhodnú pre verziu vzorov, ktoré sú 

inšpirujúce, krásne na pohľad a vizuálne 
korešpondujú s priestorom. Dnešný trend 
sa zameriava na textúry, ktoré sú príjemné 
na dotyk a sú vyrobené ekologicky. Pre-
vládajúce sú vzory čisté, avšak zmyselne 
farebne zmiešané, a bude len na dizajné-
roch, aby ich dokonale zladili, a naplnili 
tak klientove požiadavky.

Patrik Jaššo a Rastislav Salay  

z originálu od Angely fedele   

www.designbuildsource.com.au 

Foto: Nábytok Kollárová
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žiarivé farby

„Photoshop, satelitný komplet HDTV 

a počítačové obrazovky s vysokým 

rozlíšením zmenili náš pohľad na farby. 

V našich izbách budú dominovať farby 

jasnejších a sýtejších odtieňov. V jednom 

projekte som práve použil výrazné 

cukríkové farby a chcem ich používať čoraz 

viac.“ — Stephen Shubel

Dôraz na umenie

„Všetci sa budú sústreďovať okolo 

umenia. Umenie je v súčasnosti oveľa 

prístupnejšie vďaka rozmachu umeleckých 

trhov a bazárov, ktoré sa všade s obľubou 

objavujú.“ — Sara Story

Lesk

„Lesk! Vysoký lesk! Ligotavý povrch! 

Zrkadlový efekt! Lak!“ — Jeffrey Bilhuber

Látky tvorené počítačom

„Módni návrhári predvádzajú 

fotorealistické, počítačom generované látky 

na mólach. Verte mi, že takéto látky už 

čoskoro uvidíme aj v našich obývačkách.“ — 

Tom Scheerer

 

Elegancia a pôvab v dizajne

„Dosť bolo jednoduchosti! V súčasnosti 

ľudia túžia po kráse. Mám také tušenie, že 

sa dvíha nová vlna dopytu po klasických 

kvetinových látkach typu Colefax a fowler's 

Bowood. “ — Leta Austin foster
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PRED: 

NEORGANIZOVANÝ 

NEHARMONICKÝ, 

PRIESTOR

Preto som sa rozhodla vám vyrozprá- 
vať príbeh premeny jedálne a obý-
vačky v jednom slovenskom rodin- 

nom dome, sprevádzaný výrokmi o redi-
zajne od známych svetových dizajnérov  
a architektov. 

„Je TO ZáBAVNÉ, PreTOŽe MY AKO 
DIZAJNÉrI SMe ČASTO V ‚PO‘ OVeĽA 
SKôr AKO NAŠI KLIeNTI SÚ SCHOPNí 
SA VZDAť TOHO ‚PreD‘.“ 

STeVeN VOLPe

Svätá pravda. Často musím vysvetľovať, 
objasňovať, presvedčovať i argumentovať, 
kým sa klient rozhodne akceptovať nový 
pôdorys, nové farby, nové osvetlenie… No 
po prvých výsledkoch sa zvyčajne všet-
ko zmení a klient s dôverou rešpektuje  
dizajnéra.

Náš projekt sme začali od podlahy. Pô-
vodná plávajúca podlaha bola nahradená 
keramickou z dôvodu efektívneho vyži-
tia podlahového kúrenia. Nová podlaha 
sprostredkováva viac tepla a umocňuje lu-
xusnú atmosféru klasického interiéru.

„MáM TeórIU, Že KAŽDá MIeSTNOSť 
Má SVOJ VNÚTOrNý HLAS, KTOrý 
POVIe O VeCIACH, KTOrÉ TreBA reŠ-
PeKTOVAť, KeĎ PreráBATe. MYSLíM 
SI, Že NeTreBA VYHODIť VŠeTKO.“ 

NICKY HASLAM

Jedna z hlavných podmienok majiteľov 
bola zachovať pôvodný nábytok. My sme 
zachovali väčšinu nábytku, no uložili sme 
ho premyslene a správne. Niekoľko kusov 

dostalo novú tvár. Pôvodný konferenčný 
stolík sme prerobili na konzolu do chodby 
a dali sme vyrobiť nový kovový konferenč-
ný stolík na mieru. Príborníku v jedálni 
sme odmontovali nemoderné zrkadlo. 
Stolík pod televízor bol malý, a tak dostal 
novú funkciu odkladacej skrinky za sedač-
kou. Stoličky v jedálni boli prečalúnené. Tu 
sa opäť prejavila tvorivosť dizajnéra, ktorá 
vie prekvapiť nejedného človeka. Vymysle-
li a navrhli sme rodinný znak, ktorý je štý-
lovo našitý na zadných opierkach stoličiek. 
Majitelia – ako väčšina ľudí – si kúpili 
komplet sedaciu súpravu tri plus dva plus 
jeden. Urobiť z tejto zostavy kvalitnú kon-
verzačnú zónu je nemožné. Jedno kreslo 
sme preto vymenili za dve nové kresielka 
s odvážnym akcentom leopardieho vzo-
ru na poťahoch a obývačku sme doplnili  
o symbol dizajnérskeho dobrého vkusu – 
chaise lounge. Zrazu sa všetko zmenilo na 
elegantnú a funkčnú konverzačnú zónu, 
kde si môže sadnúť viac ľudí, ktorí sa chcú  
porozprávať, môžete si poležať na leňoške 
pred televízorom alebo so zaujímavou kni-
hou a máte výborný výhľad na kozub, kde-
koľvek sa uvelebíte.

„fAreBNá SCHÉMA BY MALA BYť VY-
rOVNANá, NeTreBA SA SÚSTreĎO- 
VAť NA fArBY LeN V JeDNOM PrIeS- 
TOre. NeMôŽeTe MAť ČerVeNÚ TO-
ALeTU A SVeTLOZeLeNÚ SPáLňU  
A VŠeTKO OSTATNÉ NeUTráLNe.“ 

MArIeTTe HIMeS GOMeZ

Na tomto projekte sa mi páčilo, že vlast- 
níci prerábaného priestoru sa nebáli fa-
rieb – ja som sa ich snažila vybalansovať. 
Nebolo to také jednoduché, ako sa na prvý 
pohľad zdá – celá rodina bola nervózna, 
keď videla tmavú stenu v obývačke a pán 
maliar sa niekoľkokrát spýtal: „Naozaj to 
chcete?“ No keď sa začali do izby dávať 
prvé kusy nábytku, všetko sa zmenilo  
a prišla vytúžená radosť z premeny.

„IZBY POTreBUJÚ HLAVNÚ STeNU. 
ČASTO Je TO KOZUB, NO AK TAM NIe 
Je, MôŽeTe JU VYTVOrIť ZMIxOVA-
NíM UMeNIA A NáBYTKU.“ 

THOMAS BrITT

Novú hlavnú stenu sme v jedálni vybudo-
vali z tej, ktorá predtým nemohla nijako 
zaujať. Prechádzal ňou komín z pivnice, 

PRED & PO
CESTA OD MINULéHO K NOVéNU SI VyŽADUJE NáPAD, PRED-
STAVU A TRPEZLIVOSť A  PRE KAŽDéHO VLASTNíKA PRIESTORU 
RADU A ODBORNú POMOC. 

iNTeRiéR DIZAJN
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nábytok na nej bol uložený nesprávne  
a bola zaprataná nepochopiteľnými do-
plnkami. Všetko, čo je zlé v miestnosti, 
treba zakryť! Nová sadrokartónová stena 
zakryla komín. Doplnili sme ju veľkým zr-
kadlom, stoličkami, nástennými lampami  
a obrázkami. Teraz sa všetci nevedia vy-
nadívať na túto stenu. Je symetrická, čo  
si vyžaduje klasický priestor. Symetria 
znamená tiež relax a pohodu pre našu  
myseľ a oči.

„UMeNIe MôŽe VeĽMI ZMeNIť 
MIeSTNOSť, ALe ĽUDIA VeĽMI MáLO 
TAKTO rOZMýŠĽAJÚ, KeĎ DeKOrU-
JÚ ALeBO PreráBAJÚ. UMeNIe Má 
OBrOVSKý VPLYV NA PrIeSTOr.“ 

CAMPION PLATT

Veľkou dominantou obývačky je rohový 
krb. Pôvodne bol nevýrazný a farebne jed-
noliaty. Kombináciou tmavohnedej a jem-
ne béžovej farby sme zvýraznili jeho tvary 
a dekoratívne prvky. 

V každom projekte vysvetľujem význam 
investície do umenia. Obraz, socha, sklo, 
kvalitné doplnky a tiež stolové a stojano-
vé lampy, odkladacie stolíky predstavujú 
klenoty izby. Je to presne tak, ako keď si 
predstavíte jednoduché malé čierne šaty 
s fantastickým náhrdelníkom. V jedálni 
nad bufetom sa namiesto starého zrkadla 
skvelo prezentuje moderný obraz mladej 
maliarky Bc. Henriety Kapuváriovej. Čo 
poviete? Vystihla farebnú atmosféru izby? 
Ja myslím, že dokonale. 

Obývacia izba  je v štýle „holywood regen-
cy“, ktorý je eklektický, má nádych lesku  
a drámy, vzniká zmixovaním nábytku 19.  
a 20. storočia, gréckej renesancie s doty-
kom exotiky a modernizmu. V jedálni je 
nábytok s elementmi neoklasicizmu, luster  
a nástenné lampy sú v štýle chippendale.

Táto cesta za zmenou nebola krátka ani 
lacná, no oplatila sa. Mňa najviac teší vi-
dieť koľko radosti a nových zážitkov dáva-
te tým druhým. Vyriešite veľa problémov 
v priestore. Poskytnete novú kvalitu býva-
nia a naučíte ľudí hľadieť na interiér nový-
mi očami.

Ing. Renáta Botev, interiérový dizajnér  

a zakladateľ Real Beauty Interior Design

Projektový manažér: Ing. Lukáš Rak

Foto: Lenka Kowařowská 

 

 PO: 

PREČISTENÝ,  

UHLADENÝ,  

PREMySLENÝ  

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



Výhodne nakúpite v predajných centrách Tescoma a vo vybraných predajniach domá-
cich potrieb. 
BRATISLAVA: Predajné centrum Tescoma, Polus City Center, Vajnorská 100 I Predajné centrum 
Tescoma Obchodná ulica I Predajné centrum Tescoma, HM Tesco Zlaté Piesky, Cesta na Senec 
I Predajné centrum Tescoma Záporožská 9 TRNAVA: Predajné centrum Tescoma Františkán-
ska 24 NOVÉ ZÁMKY: Predajné centrum Tescoma, AQUARIO Shopping Center, Nitrianska cesta 
111/A NITRA:  Predajné centrum Tescoma, OC Centro, Akademická 1/A PIEŠŤANY:  Predajné 
centrum Tescoma, Nitrianska 20 TRENČÍN:  Predajné centrum Tescoma, Štúrovo námestie 
PÚCHOV:   Predajné centrum Tescoma, Moravská ul. ŽILINA:   Predajné centrum Tesco-
ma, Aupark Spopping Center, Veľká Okružná 59A PRIEVIDZA:  Predajné centrum Tescoma, 
OD PRIOR, Námestie Slobody 1 POPRAD:   Predajné centrum Tescoma, Svätého Egídia 
KOŠICE: Predajné centrum Tescoma, Aupark Spopping Center, Námestie Osloboditeľov

president
tlakový hrniec

Správný tlak už nehľadajte v návodoch 

alebo kuchárskych knihách – jednoducho zvoľte 

príslušný symbol, ktorý je vyznačený 

na regulátore tlaku IDEALCOOK. 

Tlakový hrniec PRESIDENT je naviac 

opatrený úplne novým čeľusťovým 

systémom otvárania – hrniec otvoríte 

aj zatvoríte  len jednou rukou!

nerezové
naparovacie sitko

 Plynové 
kondenzačné kotly

 Tradičné plynové 
kotly

 Liatinové kotly 
na pevné palivo

 Solárne zostavy

 Zásobníky teplej 
vody, oceľové 
aj antikorové

 Oceľové panelové 
radiátory

 Kúrenárska chémia 
FERNOX

www.immergas.sk



KEĎ INTERIéR VySTIHUJE SVOJICH OByVATEľOV, CEL-
KOVÝ DOJEM RASTIE. TAK AKO My A VšETKO OKOLO 
NáS, AJ VZHľAD INTERIéRU SA VyVíJA. PRETO PO 
URČITOM ČASE ZAČíNAME POCIťOVAť TúŽBU PO 
ZMENE. ZAČíNA SA TO NESPOKOJNOSťOU S fARBOU 
STIEN, S DIZAJNOM SEDAČKy ČI SVIETIDIEL. ČLOVEK 
PRIRODZENE INKLINUJE K TOMU, ABy IDENTITA JEHO 
PRíByTKU NEZOSTALA NA MŕTVOM BODE. NECHAJTE 
SA PRETO INšPIROVAť TRENDMI, KTORé PONúKAJú 
SPôSOB, AKO SI VyTVORIť HARMONICKÝ DOMOV.         
 

 

iNTeRiéR DIZAJN

TRENDy

  umývadlo Falper, 
     Dizajn: falper design & michael shmidt
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  Lampa treis, 
     Výrobca: Kundalini, 
     Dizajn: Benjamin Hubert

  pohovka, b&T Design, Durgu, 
     Dizajn: Tanju Özelgin

  šatník Storage, 
     Výrobca: Porro

 stolička, 
Výrobca: Bonaldo
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  stolička mono, 
     Výrobca: B&T Design, 
     Dizajn: Alp Nuhoglu

       Vešiak Eclipse, 
     Výrobca: Bonaldo

  stôl a lavice schüller, 
Dizajn: Schüller
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iNTeRiéR DIZAJN



  knižnica, 
 Výrobca: Bonaldo, 
 Dizajn: Bonaldo 

  barové stoličky Lata, 
    Design: B&T Design 

  

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

  Lampa LMP taiga, 
Výrobca: ByClassy
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NeobyčajNosť  
BANALIty
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Nitrianska maliarka už niekoľko ro-
kov žije a tvorí striedavo v Nitre 
a na juhu francúzska v oblasti Ca-

margue pri Arles. Život v tejto krajine ne-
plánovala. Ako sama opisuje, jej prvá cesta 
do francúzska bola spôsobená jedným 
náhodným a úplne nepravdepodobným 
stretnutím. Nikdy nebola na túto kraji-
nu až tak zaťažená. Nepatrila k ľuďom, 
ktorí si do francúzska projektujú svoje 
romantické predstavy. Vždy ju lákalo ces-
tovať, vidieť nové miesta, ale boli to skôr 
územia, kde výrazne cítiť silu živlov ako 
nórske fjordy, Island alebo Škótsko. Ale 
aj na mieste, kde žije, v nej prítomnosť 
otvoreného morského horizontu vyvoláva 
pocit slobody. A ako ovplyvnila táto kra-
jina jej tvorbu? „To, že som tu na samote 
uprostred prírody, ma priviedlo k tomu, 
že som začala s krajinkárskou tematikou. 
V meste je centrom pozornosti človek, 
jeho problémy, vzťahy či krízy. Tu dni 
ubiehajú pomaly, jeden za druhým, a člo-
vek sa „rozpustí“ v krajine. Tak aj moja 
tvorba prešla zo psychologizujúceho štádia 
k jednoduchosti obyčajného pozorovateľa 
a meditácii,“ popisuje Machatová.

Výtvarný výraz hľadá vo svojom vnútri, vo 
svojej emocionalite, vo svojich zážitkoch. 
Pri práci vychádza najmä z pozorovania – 
ľudí, vecí, miest, prostredí. Vždy jej ide 
o autenticitu vnímaného a prežívaného. 

realitu okolo seba však nereflektuje úpl-
ne náhodne. „reagujem na to, čo v mo-
jom vnímaní vyvolá nejaký podnet, či už 
emocionálny, alebo ma niečím zaujme, ne-
jakou atmosférou, dopadajúcim svetlom, 
farbou či zvláštnosťou kompozície, niečo 
konkrétne, čo práve hľadám na vyjadrenie 
tej témy, ktorú práve v sebe riešim pros-
tredníctvom pocitov, úvah, a nachádzam 
zakódovanú v akejsi konštelácii tvarov, 
svetla a farieb,“ objasňuje autorka. Často 
sú to úplne banálne veci, ktoré okolo seba 
vidí. Baví ju povýšiť veci, ktoré si ľudia ne-
všímajú, lebo sú také bežné, neatraktívne, 
a pozrieť sa na ne z iného uhla pohľadu. 
„Tieto všedné zákutia sú zaujímavé tým, 
že hoci denne okolo nich chodím, vždy si 
všimnem iný moment – farbu, svetlo a po-
dobne,“ približuje. Tým, že sa snaží o pô-
vodné autentické vyjadrenie, neustále na 
ňu vplýva to prostredie, v ktorom sa práve 
pohybuje. 

Vo svojej tvorbe reaguje na reálie oboch 
navzájom odlišných prostredí, ako i na 
putovanie medzi nimi. Zámerne sa snaží 
konfrontovať práve neaktraktívne, banál-
ne miesta, potrieť tým exotickosť jedného 
a skôr hľadať spoločné rysy. Poukazuje na 
spoločný fenomén nereprezentatívneho.

Mária Machatová sa aktuálne venuje rea-
lizmu, ktorý variuje s expresívnejšími po- 

baví ma povýšiť veci, 
ktoré si ľudia nevší-

majú, už ich nevidia, lebo sú 
také bežné, neatraktívne, 
a priniesť na ne nový uhol 
pohľadu.

02

03

01 Súkromné rituály

02 Sestrin portrét

03 Pláž X
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RADA KRESLILA ODMALIČKA. 
PáČILO SA JEJ VyMÝšľAť SI 
SVOJ VLASTNÝ SVET, KTORÝ 
ZA KRESBIČKAMI VIDELA. 
BAVILI JU TIEŽ HRy, V KTORÝCH 
BOLO POTREBNé TVORIVO SA 
VyNáJSť, NIEČO ZOSTAVIť, 
ČI UŽ TVAROVO, ALEBO 
fAREBNE, VŽDy PRI TOM 
SKúšALA NOVé VARIANTy. 
RODIČIA SI VšIMLI K ČOMU 
ICH DIEťA INKLINUJE, A TAK 
JU PRIHLáSILI DO ľUDOVEJ 
šKOLy UMENIA. TAM ZAČALA 
CESTA MáRIE MACHATOVEJ, 
PREDSTAVITEľKy STREDNEJ 
GENERáCIE SúČASNEJ 
SLOVENSKEJ VÝTVARNEJ 
SCéNy, ZA ŽIVOTOM 
PLNÝM fARIEB.



iNTeRiéR UMeNIe

MáRIA  MACHATOVá  
(*1972, NITRA)

- v súčasnosti žije a maľuje striedavo  
 v južnom francúzsku a na Slovensku 

štúdium:
- 1990 - 97: Vysoká škola výtvarných umení 

v Bratislave, ateliér maľby  
akad. mal. prof. Jána Bergera

- 1995: polročný výmenný študijný pobyt, 
Slippery Rock University, USA

                                pedagogická činnosť:
- 1997-98: pedagóg na Strednej súkromnej 

umeleckej škole v Bratislave
- 2001- 02: asistentka na Akadémii umení 

v Banskej Bystrici

Výstavy: 
od roku 1993 vystavovala svoje práce v rámci 

väčšieho počtu výstav nielen na Slovensku 
(Nitra, Bratislava, Banská Bystrica, Dolný Kubín, 

Banská štiavnica, Komárno, Senica a i. ), 
 ale i v zahraničí (Česká republika, USA, 

francúzsko)

lohami. I keď jedna z jej sérií – Pláže –  kde 
zámerne priznáva a pracuje s uhlom po-
hľadu akoby snímanom objektívom ka-
mery, čo sa prejavuje v kompozícii a spô-
sobe realistickej maľby, by mohla byť pri 
sprostredkovanom pohľade cez monitor 
alebo reprodukciu vnímaná ako fotore-
alistická maľba. Tomuto sa autorka brá-
ni. fotorealizmus ju podľa jej vyjadrení 
v umení nikdy zvlášť neoslovoval. Napriek 
dokonale realisticky zobrazenému pozadiu 
sa často na jej obrazoch objavuje ústredný 
objekt vo forme štúdie či náznaku. Veľmi 
rada tiež pracuje so vzájomným vzťahom, 
kontrastom statických, nehybných, pokoj-

ných prvkov a momentov dynamiky, po-
hybu, plynutia. Darí sa jej tým dosiahnuť 
pocit pominuteľnosti okamihu. 

Neestetizuje. Zaujíma ju vyjadrenie istého 
pocitu či osobitej atmosféry. Stavba, kom-
pozícia, farby, ťahy štetca sú volené tak, 
aby nielen reálne odrážali prírodu či člo-
veka, ale aby fantázii pozorovateľa ponúkli 
niečo viac – snívanie. 

Zobrazovaním mestskej reality odkazuje 
výtvarníčka na existenciálne pocity člo-
veka, ale zároveň sa ju snaží oslobodiť 
od jej ťažoby. „V maľbe sa snažím vyvolať 

04 Zabudnutý chodník
05 Pláž V

06 Tržnica

05

04
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daním toho pravého výrazu či vyváže-
nosti v dlhodobom procese.“ Prešla si už 
takmer všetkými maliarskymi technikami, 
v minulosti ju bavila napríklad lavírova-
ná kresba tušom. Momentálne jej najviac 
vyhovuje olejomaľba, aj keď pripúšťa, že 
v poslednom čase sa má chuť vrátiť k „čis-
tej prostote kresby“. 

Svoje nové obrazy predstaví Mária Macha-
tová začiatkom júna v bratislavskej Galérii 
Čin Čin na výstave pripravovanej zároveň 
i k prezentácii katalógu z jej tvorby. Tento 
vyšiel v januári a už v súčasnosti je dostup-
ný v niektorých slovenských galériách. 

atmosféru či isté napätie metafyzického 
charakteru, hranicu fikcie ale zámerne 
nechcem prekročiť. Hoci by to mohlo pri-
spieť k atraktivite rafinovanosťou, literár-
nosťou, uľahčenou možnosťou chcených 
výkladov, v tomto som však dosť askét.“ 

Proces vzniku obrazov býva u maliarky 
rôzny. Väčšinou začína kresbou, akrylovou 
predmaľbou a následne pokračuje olejo-
maľbou. „Niekedy vec nechám otvorenú 
v podobe skice, lebo sa mi zapáči dyna-
mika a energia v spontánnosti prejavu, 
inokedy mám potrebu obraz dotiahnuť 
a často sa aj potrápim s prerábaním a hľa-

Autor: Ing. Lenka Andelová

Foto: archív Márie Machatovej
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INfOMIX

úspora miesta vďaka posuvným dverám
 
Potrebujete v dome či byte ušetriť priestor? Nechajte sa inšpirovať trendy riešením a oblečte 
svoje dvere do stavebných puzdier jAP Slovakia. Vďaka stavebným puzdrám totiž dvere za-
chádzajú tzv. do steny a vy vďaka tomuto typu otvárania ušetríte takmer jeden meter štvorcový 
priestoru okolo dverí. „Stavebné púzdra sú k dispozícii v štyroch variantoch – Standard (pre 
jednokrídlové dvere), komfort (pre dvoje jednokrídlové dvere), unibox (typizované púzdra 
pre panelákové chodby, ale aj všade tam, kde sú dve miestnosti hneď vedľa seba) a Parallel 
(široké puzdro pre vjazde dvoch dverných krídel paralelne za seba). Všetky typy puzdier je 
možné zabudovať do steny, ale aj do sadrokartónových priečok a možno ich osadiť dverami 
drevenými, presklenými a aj celosklenenými. Zákazník si teda môže vybrať presne typ puzdra, 
ktorý sa mu najviac hodí do jeho interiéru tak, aby spĺňal estetické nároky na moderné  
a funkčné bývanie, ” informoval pán Petr Paksi, výkonný riaditeľ spoločnosti JAP Slovakia. 

www.jap.sk

Nová kolekcia swedish Founders 

švédsky výrobca drevených podláh značky 
kährs predstavil pod názvom „ swedish 
Founders“ novú kolekciu trojvrstvových pod-
lahových krytín. Inšpiráciou k pomenovaniu 
rustikálnych dekorov bola vlastná tradícia 
a história firmy. Každý zo šiestich dekorov ne-
sie meno niektorého z významných bývalých 
predstaviteľov spoločnosti ab gustaf kähr. 
Nechýba preto dekor gustaf, pomenovaný 
priamo po zakladateľovi firmy z 50. rokov 19. 
storočia, nasledujú krstné mená jeho synov a 
vnukov. Upravené kefovaním, ručne škrabané 
parkety s vrstvou odolného prírodného oleja 
bude ponúkať na slovenskom trhu spoločnosť 
Kratochvíl parket profi, výhradný dovozca  
a predajca značky Kährs na slovenskom trhu.

www.kpp.sk

INFOMIX AKTUALITY

ako na jarnú únavu? Základom je kvalitný spánok!
 
Po dlhej zime je organizmus prirodzene unavený, a na jar tak na veľa ľudí doľahne známa jarná 
únava. Spôsobov, ako sa s ňou popasovať, je veľa, okrem posilnenia imunity je ale úplným 
základom aj kvalitný a dostatočný odpočinok. Spánok je základnou ľudskou potrebou, 
úplne nevyhnutnou pre správnu funkciu nášho organizmu. Ak je ho dlhodobo nedostatok alebo 
je nekvalitný, má to veľmi nepriaznivý vplyv na náš imunitný systém. Výber kvalitnej postele patrí 
k predpokladom hlbokého a zdravého spánku, preto je veľmi dôležité vyberať ju veľmi starostlivo  
a s ohľadom na jej maximálnu kvalitu. V showroome Naty Naty na Senovážnom námestí 10a  
v Prahe si zákazníci môžu vybrať vysoko kvalitné postele značky carpe Diem Beds zo švédska. 
Tie sú konštruované nielen pre najvyššie pohodlie, ale tiež, aby vďaka premyslenému dizajnu 
skvele doplnili každý moderný interiér. Postele Carpe Diem sú certifikované pečaťou Nordic 
swan eco-label. Túto pečať kvality garantujú severské vlády a môžu ňou byť označované 
výrobky len po splnení najprísnejších kritérií a špičkovej kvality. Základný model postele koster 
z ponuky Carpe Diem bol navyše teraz menovaný za „najlepší v testoch za rok 2012”. Toto 
ocenenie udeľuje každoročne švédska organizácia facts výrobcom postelí, u ktorých nezávisle 
testuje kvalitu. Ďalšou značkou v Naty Naty je americká Serta, oceňovaná pre kvalitné postele 
po celom svete. Postele značky carpe Diem a Serta, ako aj ďalší sortiment z ponuky sa dajú 
objednať vo vzorkovej predajni Naty Naty. 
 
www.natynaty.cz
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Sexy ballerina

Lesklé laky nie sú len módnou záležitosťou, 
ale v spojení s funkčným minimalizmom sa 
stali takmer povinnou súčasťou každého mo-
derného interiéru.
Nemecká Ballerina teraz prichádza s ponukou 
4 odtieňov špičkových lakov vo vysokom lesku 
za cenu umelého povrchu.  Stačí iba navštíviť 
niektorého z predajcov a vybrať tú správnu 
kombináciu.

Pre bližšie informácie nás môžete kontaktovať 
cez info@ballerinakuchyne.cz.

www.ballerinakuchyne.cz

Nová kolekcia Lavmi tapiet. hravá i ušľachtilá... 
 
Hravé, radostné, jednoduché i ušľachtilo elegantné. Také sú tapety novej kolekcie city českej 
značky Lavmi. Kolekcia šiestich vzorov z ruky Babety Ondrovej je oslavou originality. Kolekcia 
nielen rozširuje ponuku Lavmi, ale posilňuje aj výsadné postavenie Lavmi na slovenskom trhu. 
Okrem dizajnu vás upúta hebký materiál, špeciálne vlies, ktorý zdôrazňuje rafinovanú farebnosť a 
štýlovú ušľachtilosť jednotlivých vzorov. Značka Lavmi je aj v novej kolekcii City verná svojmu štýlu 
predchádzajúcich kolekcií a tapiet: ponúkať originálne, jednoduché a silné grafické ornamenty 
náročnejšiemu publiku. Kolekciu Lavmi city tvorí štýlovo rôzne dizajny, ktoré tvoria pôsobivý 
celok. Nájdete v nej vzory jednoduché, prosté, vzory hravé i vzory ušľachtilo elegantné. Každý 
vzor kolekcie je pripravený v niekoľkých dômyselných farebnostiach. Babeta Ondrová o kolekcii 
hovorí: „City je ako mesto, v ktorom chcem žiť. Jeho ulice sú plné života, cítim jeho slávu a som na 
neho pyšná. ľudia v ňom majú štýl a nechýba im noblesa.” Kolekcia bola predstavená na veľtrhu 
Heimtextil vo frankfurte nad Mohanom na začiatku januára tohto roka. Nad očakávania uspela 
a záujem o ňu potvrdili nielen existujúci ditribútori, ale aj noví z rôznych kontinentov a rôznych 
krajín sveta, napríklad z J.A.R., škandinávie, Hong-Kongu, Izraela a ďalších. Lavmi predáva svoje 
produkty vo vlastnej kamennej predajni v Prahe 1, Truhlářská 18 a cez e-shop.

www.lavmi.cz

orava Vp-200i: varte rýchlo, funkčne, indukčne!

Orava prichádza na trh s malým sklokeramickým indukčným varičom orava Vp-200i  
s jednou varnou platňou, ktorý sa výborne hodí na chalupy, chaty, do letných kuchyniek, ako var-
né centrum pre študentov na internáty či pre starších ľudí, ktorí už toľko nevaria. Disponuje veľkým 
LED displejom a svetelnými kontrolkami, obsluhuje sa jednoducho dotykom a umož-
ňuje aj varenie ako podľa „autopilota“. Má totiž prednastavené funkcie, napr. polievka, 
voda, mlieko, vyprážanie či dusenie. Umožňuje nastaviť 10 stupňov ohrevu od 120 do  
2 000 W a 10 úrovní teploty od 60 do 270 °C. Má príkon 120 až 2 000 W a napája 
sa na klasický zdroj energie (230V~ 50Hz). Variť na ňom môžete v kovovej nádobe 
s rovným dnom s priemerom 12 až 20 cm. Ak nádoba požiadavkám nevyhovuje, teda 
nemá feromagnetické dno a jej priemer je menší ako 12 cm, proces varenia sa ani nezačne. 
Po odsunutí hrnca z varnej platne sa varič automaticky prepne do pohotovostného režimu.  
orava Vp-200i sa jednoducho čistí – ak vám predsa len jedlo z hrnca vykypí, na varnú dosku sa 
nepriľne ani nepripáli, a to práve preto, že pri magnetickej indukcii ohrieva varnú dosku len dno hrn-
ca a teda jej teplota nie je taká vysoká. Po dovarení stačí varnú dosku variča utrieť vlhkou handričkou 
s troškou saponátu – na drhnutie môžete definitívne zabudnúť. Lesklý a čistučký tak bude varič  
orava Vp-200i čakať na ďalší hrniec, ktorý naň položíte, aby vám rýchlo, šetrne a bezpečne prip-
ravil ďalšie jedlo! orava Vp-200i kúpite v značkových predajniach Orava alebo v e-shope. 
cena 39,90 eur.

www.orava.eu
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KTO By TO NEPOZNAL. IZBA 
JE VEľMI MALá, CHÝBA V NEJ 
úLOŽNÝ PRIESTOR A ČLOVEK 
By SI PRIAL PRE KAŽDODENNÝ 
ŽIVOT VIAC MIESTA. ABy SA 
MALá VÝMERA NESTALA VEľ-
KÝM PROBLéMOM, SPOLOČ-

NOSť TCHIBO PONúKA GENIáLNE RIEšENIE PRE MALé MIEST-
NOSTI. TIETO NAOZAJ VEľKé NáPADy DO OBÝVAČKy, PRACOV-
NE, PREDSIENE A SPáLNE URČITE OCENíTE. NECHAJTE SA INšPI-
ROVAť PREMySLENÝM NáByTKOM A CHyTRÝMI ByTOVÝMI  
DOPLNKAMI. 

iNTeRiéR DOPLNKY

chyTRé NápaDy 
PRE MALÝ INTERIéR

  svietniky na čajové sviečky,
     4 ks 

Svietniky je možné skladať na seba. Sú nená-
ročné na miesto a veľmi dekoratívne. Z vysoko 
lesklého kovu. Vrátane štyroch čajových svie-
čok.  Výška každého svietnika 3 cm. Priemer 
každého svietnika 7 cm.

cena: asi 9,95 Eur

  úložný box pod posteľ

Slúži ako úložný priestor a chráni obsah 
pred znečistením. Priehľadný vrchnák pre 
lepší prehľad. Box je veľmi stabilný vďaka 
vkladacím bočniciam. Dvojcestný zips po 
celom obvode. S úchytom. Rozmery 95 x 
18 x 50 cm. Sivý s kvetinovým vzorom.

cena: asi 9,95 Eur

  súprava dekoratívnych 
     misiek
  
Z glazovanej keramiky. Misky je možné 
ozdobne naskladať na seba alebo ich pou-
žívať každú zvlášť. Sú vhodné do umývačky, 
hodia sa na styk s potravinami. Priemer 9, 
19 a 22 cm. Biele.

cena: asi 13,95 Eur

 Závesná polica do  
     predsiene
   
Ponúka veľa miesta na malom priestore. 
Polička na mobil, peňaženku a odkladacia 
priehradka za zrkadlom. Dva otočné trojité 
a tri dvojité háčiky. Biely korpus povrchovo 
upravený melamínovou živicou. Háčiky z 
lešteného kovu. S magnetickými bodmi na
 uchytenie kľúčov. 

cena: asi 49,95 Eur
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Všetky výrobky môžete nakupovať aj na 
e-shope na www.tchibo.sk, kde nájdete aj 
zoznam predajných miest spolu s ďalšími 
informáciami. Tovar je v predaji len do vy-
predania zásob. 

Reko z materiálov Tchibo
Foto: Tchibo

  stolná lampa 
     LichTsack®-shade  
 
Noha lampy vyplnená kremičitým 
pieskom. Lampu môžete umiestniť ako 
vám napadne.  Design Christofer Born. 
Tienidlo a noha lampy zo súkna značky 
DuPont. Kábel s kolískovým spínačom o 
dĺžke 1,50 m.  Červeno-biela. Výška 33 cm. 

cena: asi 32,95 Eu

  šatová tyč na dvere

Tyč sa jednoducho zavesí na dvere dvoma 
háčikmi. Z pochrómovaného kovu, konce 
s bielymi keramickými guľôčkami. Vrátane 
štyroch samolepiacich silikónových podlo-
žiek – zabraňujú klepaniu. Na dvere s vyvý-
šením a hrúbkou 1,8 cm.

cena: asi 11,95 Eur

Závesné košíky, 3 ks  
 

Vytvoria ďalší úložný priestor. Jednodu-
cho sa zavesia na hornú hranu dverí - bez 

vŕtania a lepenia. Spojené suchými zipsami. 
Dajú sa utierať vlhkou handričkou. Na dvere 

bez vyvýšenia alebo s vyvýšením, vrátane 
háčikov. Celková dĺžka 1,10 m. Každý košík 

26 x 28 x 13 cm. Sivé.

cena: asi 12,95 Eur

  Zrkadlové nálepky, 11 ks  
  
Na steny, obkladačky, nábytok a dvere. Stačí 
stiahnuť ochrannú fóliu a nalepiť. Sú vhodné 
na tapety a hladké povrchy, ale držia aj na 
tapetách s hrubým drevovláknitým povrchom. 
Nálepky je možné odlepiť. 
Na jedno použitie.  

cena: asi 7,95 Eur

 Odkladací stolík

Podľa priestoru a účelu sa dá postaviť troma 
spôsobmi. Biely korpus povrchovo uprave-
ný melamínovou živicou. Vrátane šiestich 
silikónových podložiek na ochranu podlahy. 
Rozmery 36 x 62 x 36 cm.  Nosnosť 12 kg.  

cena: asi 49,95 Eur
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AKO NA MALú 

KúPEľňU

TéMA KúPEľňA BOLA V TOM-
TO ČASOPISE PREBERANá UŽ 
MNOHOKRáT. BOLO UVEREJ-
NENÝCH VEľA ZAUJíMAVÝCH 
NáPADOV, VHODNÝCH AJ DO 
MALEJ KúPEľNE, NO AJ NA-
PRIEK TOMU By SME SA RADI 
ZNOVA VRáTILI K TEJTO TéME 
A POSKyTLI VáM NIEKOľKO 
MOŽNO NOVÝCH SúVISLOS-
Tí, VĎAKA KTORÝM By STE 
MOHLI ZíSKAť INšPIRáCIU 
V RIEšENí KOMPAKTNÝCH 
PRIESTOROV SLúŽIACICH  
NA OČISTU.

V              európe špinavý stredovek zabudol 
na kvalitnú antickú hygienu a ani 
renesancia veľmi tento stav ne-

zmenila. Až v neskoršom období, kedy sa 
objavili mestské (nájomné) byty a inšpirá-
cia sa opäť hľadala v antike, sa objavila kú-
peľňa tak, ako ju poznáme v podstate dnes.  
Na začiatku 21. storočia, v globálnom svete, 
ale môžeme nachádzať inšpiráciu napríklad 
aj v kultúrach, v ktorých sa hygiena vyvíja-
la pod vplyvom iných hodnotových kritérií  
a v súčasnosti dosiahla úroveň pre euró-
pana neobvyklú, no mimoriadne hodnot-
nú a žiadanú. Takúto zaujímavú inšpiráciu 
môžeme objaviť napríklad v Japonsku. 
Aj napriek priestorovým obmedzeniam, 
podobným našim, si japonská kúpeľňa za-
chováva dôležité postavenie – miesto pre 

01

02
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01 Zónové osvetlenie s LED pásom

02 Sprchová vanička je najnižšie miesto v byte

03 Komplexná výbava sprchy

04 Biela dodáva priestoru vzdušnost

05 Výborné spojenie odpočinku a očisty

06 Nika, police a drobný obklad sú vhodné  

 riešenie

relax a nie len miesto, kde sa zbavujeme 
telesnej nečistoty. Tu sa spájajú požiadav-
ky na telesnú očistu s očistou duševnou,  
a tak vzniká miesto pre komplexnú hygienu.  
V európe pomerne nový fenomén, japa- 
nese (bath) bathroom, reprezentuje takýto 
prístup ku komplexnej hygiene. 

INšPIRáCIA Z JAPONSKA
Inšpirácia dispozíciou japonskej kúpeľ-
ne umožňuje niektoré časti hygienického 
priestoru nápadito pričleniť k iným, lo-
gicky náväzným priestorom bytu, naprí-
klad ku spálni pričleniť vaňu pre dokonalý  
a nerušený relax. Súčasný stav techniky  
a možných komponentov umožňuje pra-
covať s umiestnením kúpeľne mimoriadne 
slobodne. Podobne sa takto deje v spolo-
čenskej časti bytu, kde vnímame už ako 
samozrejmé, že sa integruje obývacia izba 
s kuchyňou a jedálenským kútom a vzniká 
takto akýsi denný spoločenský priestor. 
Takýmto prirodzeným a už nie len trendy 
prepojovaním funkčných zón v byte, do-
kážeme dispozične uvoľňovať stiesnené 
priestory, vytvárať v nich nové hodnoty  
a spĺňať za iných podmienok nesplniteľné 
požiadavky.

PRáČKU PREČ!
Ak je priestor rekonštruovanej kúpeľne 
stiesnený, ako prvé sa pokúsime zbaviť 
práčky, ktorá v priestore určenom na in-
tímnu estetiku a pokojnú meditáciu nao-
zaj nemá čo robiť. Pri troche uvažovania, 
ak sa nenecháme príliš zväzovať konven-
ciami a ak sme schopní využiť bohatú pro-

duktovú ponuku trhu, nepochybne nájde-
me optimálne umiestnenie práčky tak, aby 
sme nemuseli počítať s ňou v kompaktnej 
kúpeľni.

KAM S TOALETOU?
Pomerne zásadným problémom je otáz-
ka, či budeme pri rekonštrukcii uvažovať  
o kúpeľni s WC, alebo WC v samostatnom 
priestore. Keďže tu ide o riešenia pre malú 
kúpeľňu a tá je súčasťou malých bytov  
s menším počtom užívateľov, môžeme 
uvažovať o WC ako o súčasti kúpeľne. Je 
ale príjemné, ak WC vie byť opticky odčle-
nené od ostatného priestoru pre zacho-
vanie istej konzervatívnej dávky intimity.  

03 04 05
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stúpavým vedeniam, inak riskujeme pri 
servisných zásahoch čiastočnú demoláciu 
rekonštruovanej dispozície.

OPTICKé ZVäČšENIE PRIESTORU
Konečnú úpravu povrchov stien v stiesne-
ných priestoroch je vhodné riešiť nápadi-
tým spôsobom, s využívaním obmedzenej 
farebnosti, ale hlavne svetlých odtieňov. 
Vhodné sú obklady malých rozmerov – 
drobná (sklená) mozaika vytvorí bohatú 
štruktúru, ktorá eliminuje pocit nedostat-
ku priestoru.

Hygienické (umývateľné) steny nemusia 
byť ale dokončené tradičným keramickým 
obkladom. Požadovaný efekt dosiahne-
me použitím tzv. bezšpárového obkladu, 
napr. celostenovými tabuľami farebného 
skla (LAKOBeL), plochou marockej štuky, 
tapetou z vinylu alebo „obkladom“ steny 
alternatívnymi veľkoplošnými vodeodol-
nými materiálmi (PVC podlahovina, dre-
voplastové fasádne dosky atď.). Jednofa-
rebnosť „nadýchne“ priestor. Stiesnené 
priestory opticky zväčší aj rozmerné zr-
kadlo, ktorým je možné nahradiť aj obklad 
steny.

V kompaktnej kúpeľni používame mini-
mum nábytku a ak už sme nútení ho po-
užiť, mal by mať subtilné rozmery – police 
sú vhodnejšie ako skrinky. Vzhľadom na 
množstvo technických rozvodov (rozvody 
studenej a teplej vody, rozvody elektriny, 
vzduchotechnické rozvody a pod.) je vhod-
né pri ich maskovaní a zakrývaní napr. 

SDK konštrukciami počítať s možnosťou 
vytvoriť odkladacie niky (lepšie horizon-
tálne orientované) s chrbátom zo zrkadiel 
s vhodným LeD osvetlením.

POSVIEťME SI NA SVETLO
V malých miestnostiach je svetlo význam-
ný prvok, ovplyvňujúci výsledný dojem 
priestoru. Globálne osvetlenie (napr. cen-
trálne stropné svietidlo, obvodové strop-
né LeD pásy atď.) je vhodné akurát tak 
na upratovanie. K navodeniu príjemného 
pocitu, aj v stiesnenom priestore malej 
kúpeľne, sa snažíme osvetľovať priestor 
množstvom lokálnych svetelných zdrojov 
(vhodné je LeD studené svetlo) pre kon-
krétne (aktuálne) činnosti. Pokiaľ je to len 
trochu možné, „prenesieme“ denné svetlo 
do kúpeľne aj tam, kde nemáme možnosť 
umiestniť okno. existuje mnoho kreatív-
nych riešení, využívajúcich dispozičné da-
nosti (akvárium v otvore steny alebo sklo-
betón), no existujú aj technické riešenia 
(polopriepustné zrkadlá, svetlovody), čo 
nám vytvorí možnosť umiestniť do tohto 
priestoru aj živé rastliny, vďaka ktorým 
získame v takto vynovenej kúpeľni  skvelú 
a neopakovateľnú atmosféru.

Ing. Miroslav škriniar, 

produktový dizajnér, interiérový architekt

a lektor školy interiérového dizajnu  

ALfA Education 

Foto: TDX, archív firiem a redakcie

K tomu dobre poslúži napríklad v priesto-
re umiestnený vykurovací rebrík a pod. 
Ďalší, nemenej významný problém je, či 
sa vzdať vane a hygienu orientovať len 
na sprchovanie. V prípade, že nie je mož-
né uvažovať s vaňou, volíme pohodlný  
a dostatočne rozmerný sprchový kút  
(min. 800 × 1000mm), s bohatou výba-
vou (ručná sprcha, stropná sprcha, ma-
sážne trysky a i.) a vhodným doplnkom je 
aj sklopné sedadlo. Sprchovanie môžeme  
potom absolvovať aj posediačky s možnos-
ťou pohodlnej pedikúry alebo masáže. Je 
ale potrebné uvedomiť si, že kvalitná hy-
giena je možná aj bez vane, ale plnohod-
notný relax nie. V bezpečne fungujúcich 
kúpeľniach uvažujeme s podlahovým od-
tokom ako s najnižším miestom v danej 
bytovej dispozícii. Je to jednoduchá po-
istka pred poškodením ostatných (hlavne 
drevených) podláh v prípade akejkoľvek 
havárie na rozvodoch. Moderné sanitárne 
koncepcie (nízke sifóny, ploché sprchové 
vaničky, odtokové žľaby a pod.) ponúka-
jú možnosť zapustiť sprchovú vaničku 
do podlahy, a nahradiť tak požadovaný 
podlahový odtok. Aj napriek takýmto po-
istkám neslobodno podceniť hydroizolá-
ciu vhodným nepriepustným náterom pod 
konečnou dlažbou a obkladom. Vzhľadom 
na takmer vždy neznámy technický stav 
stúpavého vedenia, pri prestavbe zabez-
pečujeme veľmi jednoduchý prístup k 

07 Hygiena a odpočinok patria k sebe

08 Vhodný náter je dobrá alternatíva 

 keramického obkladu

07 08
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Na čo si dávať pozor pri ich kúpe

NA TRHU JE šIROKá PALETA 
BATéRIí V RôZNyCH šTÝLOCH – 
OD RUSTIKáLNEHO CEZ PURIZ-
MUS AŽ PO MäKKé ORGANIC-
Ké TVARy BATéRIí. MENEJ  
JE VšAK NIEKEDy VIAC –  
JEDNODUCHé NADČASOVé 
LíNIE DOVOLIA VyNIKNúť AJ 
INÝM OBJEKTOM V KúPEľNI. 
NEZABúDAJTE NA PRAVIDLO 
DIZAJNOVEJ JEDNOTy šTÝLOV 
PRI UMÝVADLOVEJ, VAňOVEJ 
AJ SPRCHOVEJ BATéRII. 

ak sa chystáte kupovať 
batériu, ponúkame vám 

pár rád, čo pri výbere 
zohľadniť

BATéRIE

Okrem nadomietkových sú v ponu-
ke aj čoraz viac uprednostňované 
podomietkové batérie, z ktorých 

vidieť len ovládacie prvky, všetko ostatné 
je ukryté v múre. Práve ony šetria miesto 
a zachovávajú čistotu tvarov a línií v kú-
peľni. Len si vopred overte, či je stena kú-
peľne dosť hrubá, aby sa do nej podomiet-
kové teleso zmestilo.

poZoR Na TechNické DeTaiLy
Ak rekonštruujete staršiu kúpeľňu, overte 
si rozteč vašich sprchových a vaňových ba-
térií. Pred dvadsiatimi rokmi sa bežne po-
užíval rozstup 100 mm, v súčasnosti však 
všetky veľké značky ponúkajú len batérie 

s rozstupom 150 mm. Ak používate prie-
tokový ohrievač, overte si, či sa k nemu vy-
braná batéria hodí. Myslite aj na správnu 
kombináciu batérie a tvaru umývadla. Na-
príklad batérie s tzv. kaskádovým typom 
výpuste sa neodporúčajú kombinovať 
s umývadlami s rovným dnom, lebo voda 
z umývadla bude špliechať. Dôležitá je aj 
výška a vyloženie výtoku. 

„tento priestor sa dá zväčšiť per- 
látorom s nastaviteľným prúdom 
vody, tzv. s-pointer, ktorý natočí 
prúd vytekajúcej vody pred baté-
riu. môžete si byť istí, že pri akom-
koľvek type umývadla sa po správ-
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nom nastavení s-pointera vyteka-
júcou vodou neošpliechate,“ ho- 
vorí Vladimír Kozánek z Kludi.

DOPRAjtE SI kOMFORt
Tzv. termostatické batérie majú v telese 
batérie zabudované mechanické zariade-
nie, ktoré nastaví a udržuje teplotu vyte-
kajúcej vody podľa užívateľom stanovenej 
teploty (výrobcom zväčša nastavené na 
teplotu 38 °C). Vyhnete sa s nimi obare-
niu a zbytočnému plytvaniu vody pri na-
stavovaní optimálnej teploty.

šeTRiace pRVky Na baTéRii
V ponuke sú aj batérie s eko funkciou –  
v podobe obmedzovača prietoku teplej vo- 
dy na kartuši alebo rôznych systémov s bo- 
dom odporu proti pohybu páky pri stano-
venom prietoku. Dôležitým šetriacim prv-
kom na batérii je aj perlátor, známy aj ako 
prevzdušňovač. Usmerňuje vodný prúd 

a mieša ho so vzduchom. Prúd vody sa 
tak stáva mäkším, voda sa neodráža a ne-
špliecha. Zlepší sa oplachový efekt a zníži 
sa spotreba vytekajúcej vody. 

„šetrenie vody v kúpeľni môže  
byť veľmi jednoduché. inovatívne  
riešenie prináša značka kludi v sé-
riách balance, o-cean, zenta a ob-
jekta, ktoré majú integrovaný 
tzv. eco s-pointer perlátor. s ním 
ušetríte až 40 % použitej vody,“  
vysvetľuje Kozánek.

ZabuDNiTe Na No-Name 
baTéRie!
Pri batériách sú dôležité materiály, z kto-
rých sa jednotlivé súčiastky batérie vyrá-
bajú. Práve ony určujú životnosť a výdrž 
batérie. Veľké značky zaručujú kvalitu, 
veľa investujú do vývoja a dizajnu a sna-
žia sa, aby ich batérie mali dlhú životnosť. 

No-name batérie ich zväčša len kopírujú, 
výrazne však šetria na kvalite. Značkové 
batérie sa vyrábajú z kvalitnej mosadze, 
no-name produkty sú zväčša vyrobené 
z lacnejších zliatin kovov, ktoré majú pod-
statne kratšiu životnosť, sú tenšie, ľahšie 
a aj pochrómovanie nemusí na takomto 
podklade držať až tak pevne, takže sa vám 
začne po čase zlupovať a batéria vyzerá 
nevzhľadne obitá. Značkové batérie majú 
v sebe ukryté kvalitné keramické kartuše, 
zatiaľ v čo lacnejších no-name batériach je 
kartuša z plastu a to sa časom prejaví na 
nedostatočnej tesnosti batérie, kedy začne 
kvapkať, a pri manipulácii s pákou dochá-
dza k zadrhávaniu. 

Simona Klérková v spolupráci 

s Ing. Vladimírom Kozánkom (Kludi) a Ing. arch. 

Ivanom Mikuškom (Rokur – Svet kúpeľní)

Foto: Kludi 

85



V DOBE, KEDy V SUPERMARKETOCH PRASKAJú REGáLy POD ZELENINOU A OVOCíM, UŽ NIE JE 
AKOSI MODERNé HRABAť SA V ZEMINE A DOPESTOVAť SI ČERSTVé OVOCIE ČI ZELENINU VO 
VLASTNEJ RéŽII. V PROSTREDí NAšICH ZáHRAD UŽ NECHCEME OTROČIť, ALE ODDyCHOVAť. NA 
NASLEDUJúCICH STRANáCH VáM PRETO PONúKNEME ZOPáR RáD, KTORé VáS PRENESú PRO-
CESOM PROJEKTOVANIA A REALIZáCIE ZáHRAD AŽ K VySNíVANEJ ZáHRADE A K ZASLúŽENé-
MU ODDyCHU V NEJ.

RELAX ZáHrADA

Záhrada 
KROK ZA KROKOM 01
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V súčasnosti na Slovensku pôsobí 
veľké množstvo záhradných archi-
tektov a záhradných centier, ktoré 

ponúkajú projekciu, realizáciu a následnú 
údržbu záhrad. Nie je preto ťažké nájsť od-
borníka, ktorý vám záhradu navrhne a prí-
pade ju aj zrealizuje. Predtým však, ako 
oslovíte konkrétnu firmu, nezaškodí, ak 
si prezriete ich firemné portfólio a ukážky 
prác, ktoré má úspešne zvládnuté. Každá 
firma totiž ponúka iný štýl, má iné vníma-
nie priestoru a, samozrejme, inú kvalitu 
odvedenej práce. Nie je ťažké posúdiť pro-
stredníctvom fotografií, nakoľko seriózne 
dbá o kvalitu práce či detailné prevedenie. 

Keď sa vám podarí nájsť architekta či fir-
mu, ktorej realizácie vás oslovia, máte čias-
točne vyhraté, pretože si môžete byť istý, 
že architekt nebude pri projektovaní tápať 
a ponúkať vám niečo, s čím sa nebudete 
vedieť stotožniť.

spoLupRáca V pRaVý čas
Najmä pri novostavbách je dôležité osloviť 
záhradného architekta ešte predtým, ako 
sa vyriešia komunikácie okolo domu či os-
tatné nehnuteľné prvky. Ak to tak nie je, 
architekt sa obyčajne musí prispôsobovať 
existujúcim prvkom, čo v podstatnej mie-
re zväzuje jeho možnosti riešenia plochy. 
Nie je dobré, ak sa dizajn záhrady musí 
prispôsobovať k statickým prvkom. Na-
opak, včasná spolupráca ponúka správne 
zladenie kompozície záhrady s domom či 
výber materiálov, ktoré sa neskôr budú 
môcť zopakovať aj pri výstavbe samotnej 
záhrady. Ideálne je nadviazanie spolupráce 
ešte v zimnom období, kedy architekti – 
realizátori nie sú vyrojení v teréne a majú 
dostatočný čas na vypracovanie projektu 
a konzultácie.

PRVÝ kONtAkt
Je nevyhnutné, aby ste záhradného archi-
tekta pozvali do svojej záhrady a predsta-
vili svoju víziu riešenia danej plochy. Treba 
si dopredu pripraviť katastrálne mapy či 
pôdorys riešenej plochy, na základe ktorej 
bude môcť architekt analyzovať plochu. 
Na mieste si už zaznačí konkrétne detaily, 
existujúce komunikácie či hodnotnú vege-

táciu. Čím viac podkladov architekt dosta-
ne, tým lepšie sa bude môcť pripraviť na 
samotný návrh. Ideálne je, keď sa mu zdô-
veríte so svojimi obľúbenými dizajnovými 
variáciami, materiálmi či farbami. Prvé 
sedenie určuje vo veľkej miere konečný vý-
sledok, preto nič nenechávajte na náhodu.

cesTa k FiNáLNemu pRoJekTu
Na základe podkladov, fotografií a osob-
ného rozhovoru s vami architekt napro-
jektuje riešenie pre konkrétnu plochu. Ide-
álnou cestou je, ak vám dizajnér  pripraví  
prvotné náčrty, skice či 3D vizualizácie, na 
základe ktorých ho potom môžete usmer-
niť k finálnej variante projektu. Niekedy je 
vhodné dať si vypracovať niekoľko variácií, 
z ktorých si neskôr vyberiete tú, ktorá vás 
najviac osloví.  Nie je to najlacnejšia cesta, 
ale budete mať istotu, že výhľad za oknom 
je presne to, o čom ste snívali. 

Cena za vypracovanie projektovej doku-
mentácie záhrady sa u každej firme líši. 
Niektoré firmy vám zaúčtujú hodinovou 
sadzbou, niektoré, naopak, za projektovú 
dokumentáciu neúčtujú vôbec. Bežným ja-
vom je aj vyúčtovanie za projekt s percen-

02

03

01 Záhrada by mala byť premenlivá  

 v priebehu celého roka.

02  Pri projektovaní je dôležité správne  

 rozmiestniť okrasné a úžitkové plochy.

03 Priestorotvorné prvky by mali byť   

 umiestnené koncepčne a nekonfliktne.
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RELAX ZáHrADA

tuálnym vyjadrením z celkového rozpočtu. 
Okrem ceny za projekt si však určite vší-
majte aj to, za čo vlastne zaplatíte.

hODNOtENIE PROjEktu
Pri hodnotení projektu si treba všímať pre-
dovšetkým kompozičné riešenie, hmotové 
členenie a rozdelenie funkcií v budúcej 
záhrade. Kompozícia záhrady sa väčšinou 
odvíja od veľkosti a špecifík riešenej plo-
chy. Veľké záhrady môžu ponúkať plochy 
pre aktívny oddych, vodné plochy či drob-
né stavby. Tie menšie musia zaujať predo-
všetkým detailným riešením. Charakter 
a štýl záhrady ovplyvní aj výber staveb-
ných materiálov, rastlín, farieb a ich vzá-

jomná kombinácia. K výberu materiálov 
treba pristupovať veľmi citlivo a uvážene. 
Je dôležité, aby použité materiály ladili 
so svojím okolím a do záhrady prirodzene 
zapadali. Nemenej dôležitým momentom 
je správne rozdelenie jednotlivých funkcií 
tak, aby sa v záhrade neprekrývali a neru-
šili sa. Po viacerých konzultáciách, ktoré 
priniesli za výsledok realizačný projekt, sa 
začnite pripravovať na samotnú realizáciu 
záhrady.

ReaLiZačNé pRáce
realizácia záhrady býva obyčajne staveb-
nou záležitosťou so všetkým, čo k takej 
výstavbe patrí. Prach, hluk či množstvo 
realizátorov za vašimi oknami totiž vedia 
poriadne zaskočiť i tých s trpezlivejšou ná-
turou. Dôležité je uvedomiť si to, nakoľko 
televízne seriály  venujúce sa záhradníctvu 
ponúkajú iba skreslený pohľad na expres-
nú  výstavbu záhrad. Výstavba paluboviek, 
vydláždenie  chodníkov, okrajov záhonov, 
výstavba jazierok, bazénov, altánkov či 
závlahového systému je veľakrát niekoľ-
kotýždňovou záležitosťou, na ktorú treba 
myslieť hneď na začiatku. Klient musí zo-
stať flexibilný aj s ohľadom dokončenia re-
alizačných prác, keďže samotnú výstavbu 
veľakrát neovplyvňuje iba šikovnosť reali-
začného tímu, ale i počasie.

úDRžba ZáhRaD
Väčšina firiem má v portfóliu aj násled-
nú údržbu záhrad. Pri správne navrhnu-
tých a zrealizovaných záhradách sa bežná 
údržba zužuje na kosenie trávnika a ob-
časné preriedenie porastov počas vegetá-
cie, ktoré zvládajú i majitelia so štipkou 
voľného času. Údržbové práce väčšieho 
rozsahu je lepšie prenechať realizátorom, 
ktorí môžu zabezpečiť pravidelnú údržbu 
či zmladzovanie porastov a prevzdušňova-
nie trávnika sezónneho charakteru. Zane-
dbanie údržby môže viesť rýchlo k degra-
dácii či prerasteniu porastov. Záhrady po-
tom strácajú nielen svoje čaro, ale i ťažko 
nadobudnutý status okrasnej – rekreačnej 
záhrady.

Ing. Zoltán Nagy

Foto: Grand Garden 

04  Hlavne pri rozmerovo malých záhra-  

 dách je dôležité pohrať sa s každým   

 detailom.

05  Jednotlivé prvky je vhodné zabudovať  

 do celkového dizajnu záhrady (napr.  

 úložňa dreva vystupujúca z oplotenia).
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INŠPIRÁCIA PRE VAŠU ZÁHRADU.
KOSAČKY McCULLOCH. NEODOLÁTE.

Prichádzajú nové výkonné kosačky McCulloch. I váš trávnik 
pokosia rýchlo a účinne. Výkonný motor a jednoduchá obsluha. 
Presvedčte sa sami. www.mcculloch.com

TRIFENDER  

Ochrana proti moliciam a múčnatke 

bioTomal
941 36 Rúbaň 23
tel: 035/6407740

Využite prírodu
k ochrane vašich 
rastlín

www.biotomal.sk

Dezinfekcia pôdy pred ochoreniami



Osemhektárový areál je plný zelene 
a dáva príležitosti rôznym akti-
vitám a relaxu. Tokajský dom vo 

Veľkej Tŕni s vínnou sálou pre 40 osôb 
je čarovným miestom, kde môžete uspo-
riadať firemné školenia, semináre alebo 
oslavy. Kvalitné audiovizuálne zariadenie, 
ozvučenie aj plátno patrí k výbave vínnej 
sály. Pokiaľ by ste potrebovali trocha pohy-
bu, môžete sa presunúť len zopár metrov 
na firemné golfové odpalisko a potrénovať 
odpaly. Aj iné športové aktivity ako petan-
gue, guličky alebo bicykle sú pre záujem-
cov k dispozícii.    

DomoV kVaLiTNého VíNa
Keď sa rozhodnete, že nastal ten správny 
čas, môžete vstúpiť do miest, kam slnko 
ukrýva svoje tajomstvá – do pravej tokaj-
skej pivnice. Zdoláte 80 schodov a v hĺb-
ke 13 metrov pod zemou objavíte iný 
svet. Čas sa zrazu zastaví a vy v tichej tme 
osvetlenej len plamienkami sviečok môže-
te vnímať čaro vôní a chutí rôznych roční-
kov. Pol kilometra chodbičiek a chodieb, 
tri degustačné miestnosti a archív s množ-
stvom vzácnych, plesňou obrastených fliaš 
sú ozajstným zážitkom. Keby vás ochut-
návka vín unavila, môžete zložiť hlavu 
v jednej z rozprávkových izieb priamo vo 

vinárstve. Sú plne vybavené modernými 
prvkami ako TV, SAT, WIfI, minibar a po-
dobne. V lete iste poteší vyhrievaný bazén 
a jacuzzi, prístupné všetkým ubytovaným 
hosťom. Nemusíte sa báť, že pôjdete spať 
hladní! Šikovné tokajské žienky vám pri-
pravia domácu polievočku alebo kačku 
s lokšami. Iste nebude chýbať ani múčnik 
so starostlivo vybratým vínom z vlastnej 
produkcie.

Z VLAStNÝch VINOhRADOV
Ostrožovičovci obhospodarujú 55 hektá- 
rov vlastných vinohradov systémom integ-
rovanej produkcie. Tá je šetrná k ľuďom aj 
k prírode. V ich portfóliu nájdete prvé ľa-
dové víno z Tokaja aj krásne slamové cu-
vée, ktoré zberá medaily po svete. Značku 
Ostrožovič nájdete medzi 1000 najlepší-
mi vínami sveta a každoročne medzi 100 
NAJ Slovenska v Národnom salóne vín. 
Keď teda budete mať chuť, príďte na To-
kaj. Ostrožovičovci vás pozývajú do svojho 
kráľovstva vo Veľkej Tŕni celoročne. Víno 
je totiž ich život.

Reko v spolupráci s J&J Ostrožovič

Foto: J&J Ostrožovič

V JUHOVÝCHODNOM CíPE 
SLOVENSKA, V MIESTE, KDE 
SLNKO VyCHáDZA TROšKA 

SKôR, NáJDETE MALú OáZU 
NA TOKAJI. JE PLNá VíNA, 

HROZNA AJ ZELENE. VINáR-
STVO JAROSLAVA OSTROŽOVI-

ČA Má 22-ROČNú TRADíCIU. 
Z MALEJ RODINNEJ fIRMIČKy 

VyBUDOVALI V PRIEBEHU 
DVOCH DESAťROČí JARKA 
A JARO OSTROŽOVIČOVCI 

STABILNé VINáRSTVO S CE-
LÝM ZáZEMíM PRE VÝROBU 

VíNA, VyšE 50-TIMI HEKTáRMI 
VLASTNÝCH VINOHRADOV, 
ALE AJ S MOŽNOSťAMI PRE 

VAšE CESTy ZA VíNOM  
A RELAXOM.

RELAX NA CeSTáCH

oáZa Na
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RELAX NA CeSTáCH

INDONÉZIA: 
život na dvoch kolesách

VäČšINA Z NáS SI INDONéZIU 
SPáJA S MALEBNÝMI OSTROV-
MI, REťAZAMI VULKANICKÝCH 
POHORí ČI PESTRÝM SVETOM 
POD HLADINOU V TROPIC-
KÝCH MORIACH. K JEJ SúČAS-
NéMU ŽIVOTU VšAK NEOD-
MySLITEľNE PATRIA I MOTOR- 
Ky. PRE MNOHÝCH Z DOMá-
CICH SA STALI NIELEN VšE-
STRANNÝM DOPRAVNÝM 
PROSTRIEDKOM, ALE I MILá-
ČIKOM, KTORéHO TREBA ROZ-
MAZNáVAť. ROČNÝ PREDAJ 
MALÝCH MOPEDOV V TEJTO 
KRAJINE PRITOM DOSAHU-
JE TAKMER Päť MILIóNOV 
A JEHO TEMPO AJ NAPRIEK 
SVETOVEJ EKONOMICKEJ 
KRíZE NEUSTáLE RASTIE. 
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Už prvé dotyky s ulicami indonéz-
skej metropoly, vyše deväťmilió-
novej Jakarty, ukazujú, kto je ich 

nekorunovaným kráľom. Hneď, ako na 
križovatke zasvieti zelená alebo policajt 
riadiaci chaotickú veľkomestskú dopravu 
zmení svoj postoj, ozve sa charakteristický 
zvuk dvojtaktných motorov. V momente, 
kedy sa ďalšia vlna mopedov vovalí do uli-
ce ako divoká rieka, čo práve pretrhla hrá-
dze, nie je možné zachytiť žiadny iný zvuk. 
Akoby sa vrčiaca symfónia motorov stala 
na okamih jediným pocitom, ktorý doká-
že mesto ponúknuť. A od skorého rána do 
hlbokej noci jazdia mestom bez prestania 
ďalšie a ďalšie skupiny dvojkolesových vo-
zidiel. 

Keď nás veľkomestský ruch unaví a obja-
vovanie jeho života nachvíľu vymeníme 
za relax v niektorej z malých reštaurácií, 
nazývaných „warung“, zistíme že pozoro-
vať sa dá i bez toho, aby sme prešli jediný 
krok. Na okamih zastaneme a pohybovať 
sa dovolíme svetu naokolo: pestrú moza-
iku života vytvárajú ľudia na svojich tá-
tošoch, ich gestá, mimika, úsmevy. Z ich 
tvárí možno čítať nevyslovené príbehy, 
ktoré sú ľudskými rovnako ako pred obja-
vením ropy. Jediné, čo sa zmenilo, sú pred-
mety okolo nás.

NaJRýchLeJší má meNo  
„oDžek“  
Najjednoduchším spôsobom dopravy 
kamkoľvekv Jakarte je jazda na motor-
ke slúžiacej ako taxík, nazývanej v indo-
nézštine „odžek“. Pri stĺpiku s nápisom 
„ojek“, ako sa spomínané slovo píše, ča-
kajú na svojich zákazníkov hrdí vlastníci 
motoriek. Platiaci spolujazdec dostáva 
ošúchanú helmu, páchnucu potom de-
siatok bývalých pasažierov, aby sa v oka-
mihu vydal so svojím vodičom do chaosu 
jakartskej dopravy. Semafory, policajti, 
zápchy a predieranie sa protismerom sú 
bodmi programu, ktoré sa na žiadnej spoj-
nici dvoch bodov nedajú vynechať. 

Cesta odžekom je navyše často najrých-
lejšou možnosťou, ako sa prepraviť medzi 
dvoma bodmi, medzi ktorými leží spleť 
rušných ulíc. Odžeky nezriedka predsta-
vujú jediný spôsob dopravy a v niektorých 
odľahlých regiónoch je ich alternatívou  
iba stopovanie. I tak je do istej miery prav-
depodobné, že stopneme opäť len moped. 

AkO OkO V hLAVE
Prechádzajúc ktoroukoľvek indonézskou 
dedinkou narazíme na malé obchodíky so 
sklenenými fľašami umiestnenými na dre-
vených poličkách. Tie neobsahujú nič iné 
ako benzín. Motocyklista v takejto „pre-
dajni“ jednoducho zastaví, kúpi si jednu 
či viac fliaš páchnucej tekutiny, ktorú mu 
vzápätí dedinský pumpár preleje lievikom 
do nádrže. 

Motorový služobník však nemusí byť len 
kŕmený, ale aj čistý. Umývanie a leštenie 
domácich miláčikov sa stalo v Indonézii 
kultovou činnosťou. Najlepším miestom 
na hygienu je v období sucha niektorá 
z horských riečok. Usmiati domáci pretla-
čia mopedy do stredu vodného toku a spo-
ločnému kúpeľu neraz venujú i niekoľko 
hodín. Staré heslo „Čistota – pol života!“ 
platí zrejme i pre stroje. Celkom inú atmo-
sféru má „motohygiena“ v období dažďov. 
V momente, kedy sa nebo zatiahne tma-
vosivými mrakmi a ťažké vodné kvapky 
začnú dopadať na smädnú zem, mládenci  
s vedrami, handrami a saponátom vytlačia 
zo šôp a garáží svoj drahocenný majetok, 
ktorý sa v okamihu začne ligotať. Po búr-
ke tak vyzerá i tá najmenšia dedinka ako 
miesto konania motoristického salónu. 

REBELI Z BIMy
Kamióny naložené novými mopedmi pu-
tujú do všetkých častí obrovského súostro-
via. Výnimkou nie sú ani ostrovy Nusa 
Tenggara – Malé Sundy, ležiace východne 

02

03

01 Dvojkolesový pomocník musí byť vždy  

 čistý  – niekedy tomu pomôže dážď.

02  V krajine obývanej prevažne moslimami  

 žena nesmie sedieť na motorke obkročmo.

03  Pouličnému predavačovi kávy z Jakarty  

 slúži bicykel.
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od Jávy a Bali. Takýto náklad je najmä na 
palubách trajektov predmetom obdivu 
najmenších cestujúcich. Odviezť sa raz na 
svojej motorke je detský sen vari každého 
indonézskeho chlapca. 

Určite však nejde o dopravný prostriedok 
spojený výlučne so silnejším pohlavím. 
I v regiónoch s významným vplyvom is-
lamu je dievčat na motorkách dosť. Jedi-
ným doplnkom, ktorý patrí k ich výbave, 
je typická šatka zakrývajúca vlasy a sukňa 
zakrývajúca kolená. Malé školáčky majú 
oproti svojim spolužiakom aj jednu výho-
du: na motorku sa ich pomestí viacej. Ces-
tou zo školy tak každá motorizovaná diev-
čina porozváža domov aj niekoľko svojich 
spolužiačok. 

Na zelenej ploche v centre mesta Bima, le-
žiacom na ostrove Sumbawa, sa podvečer 
sústreďujú miestni tínedžeri. Kým niek-
torí z nich len posedávajú na mokrej tráve  
a zažívajú obdobie prvých lások, skupinka 

rebelov na svojsky upravených mopedoch 
sa celkom viditeľne pokúša zaujať okolo-
idúcich. Snaha východoázijských pirátov 
ciest však pôsobí na naše pomery dosť ko-
micky. Plameňom očiernené maličké mo-
torky sú vyzdobené ostnatým drôtom, leb-
kami uhynutých kráv či dlhými navarený-
mi trubkami, ktoré majú imitovať riadidlá 
amerických motoriek. „Aj u vás mladí 
takto jazdia?“ pýta sa zrejme vedúci „mo-
torkárskeho gangu“, kým ma jeho kolego-
via skúšajú zo znalosti metalových skupín. 
Než dorastajúci mesiac vystúpi nad mesto, 
prejdú jeho ulicami na svojich pekelných 
strojoch ešte niekoľkokrát. Hluk motora 
im pritom vyvoláva na tvári nefalšovaný 
rebelský úsmev. 

RýchLosť poVZNáša
Ulicami Bayan, malej dedinky na ostrove 
Lombok, sa náhli pohrebný sprievod. Po-
hľad na telá zabalené v bielych plachtách 
nás opäť raz presvedčí o krehkosti života, 
ktorého dar si nie vždy dokážeme sku-

RELAX NA CeSTáCH

04  Vidiek vnútrozemia ostrova Sumbawa  

 v okolí mesta Bima.

05  Vzorne upravený parčík v centre Jakarty.

06  Deti z ostrova flores.

07  V centre indonézskej metropoly možno  

 nájsť aj moderné stavby.

08  Motorky tu dominujú nad autami  

 v mestách i na vidieku.

04
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točne vážiť. „Boli ešte mladí, no zrazili sa 
čelne na motorkách. Čo už, keď sme opití, 
často jazdíme po strede cesty,“ konštatu-
je lakonicky náš hostiteľ, ktorý si hovo-
rí Džeki. Smútočný sprievod v okamihu 
zmizne za ohybom cesty, tej istej, po ktorej 
Džeki včera šoféroval svoj moped v podob-
nom stave. Domáce ryžové vína sú v tejto 

časti krajiny obľúbené i napriek faktu, že 
islam alkohol zakazuje. A prejsť domov od 
priateľov sa v takomto opojení málokomu 
z domácich chce pešo. 

O niekoľko kilometrov ďalej, na priedo-
mí jednoduchého vidieckeho príbytku, 
matka malého syna bezradne pozerá na 
jeho odreniny. Naša lekárnička je prázdna  
a jediné, čo jej môžeme dať, je zopár vrecú-
šok šalviového čaju na obklady. Na príčinu 
nehody je zbytočné sa pýtať: pred niekoľ-
kými minútami s otcom havarovali na 
motorke. Kým sa lúčime s chlapcom, kto-
rý mal v podstate šťastie, spoza zákruty 
vyletí moped s posádkou, ktorú tvorí celá 
mladá rodina. Pri tom, ako prefrčí okolo 
nás, si možno ľahko všimnúť, že prilbu  
má jediný jej člen: šoférujúci otec.

Na TRoch koLesách
Motorové rikše, známe z indických a pa-
kistanských ciest, možno v Indonézii 
stretnúť len zriedka. V Jogjakarte na 
juhu Jávy však majú svojich ekologickej-
ších príbuzných. Tradičné šliapacie rikše 
v tomto meste prežili dodnes. Možno je to 
len ilúziou a možno práve ich zásluhou, že 
v uliciach Jogjakarty je akosi tichšie, ako je 
v Indonézii zvykom. A dýchateľnejší vzdu-
ch možno tiež nespôsobuje len blízkosť 
morských vĺn. Každá doba však má svoje 
špecifiká. Keby sme sa Indonézanov spý-
tali, koľko kolies si želajú pre svoju rodi-
nu, najčastejšia odpoveď by celkom určite  
znela: „Dve!“ fakt, že by mali byť motori-
zované, je už samozrejmosťou. 

Peter Hupka

Foto: autor
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07

08

z ich tvárí 
možno čítať 

nevyslovené príbehy, 
ktoré sú ľudskými 
rovnako ako pred 
objavením ropy. jedi-
né, čo sa zmenilo, sú 
predmety okolo nás...

95



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

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

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

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

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

predplaťte si Dom a býVaNie a vyhrajte!

 1   2   3    4 

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

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

1. cena: 
Wellness pobyt pre 2 osoby v hodnote 198 €
2. cena: 
Voľne stojaci biokrb Cabare v hodnote 175 €
3. cena: 
Voľne stojaci biokrb Gasper v hodnote 155 €

Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu: perpes, s. r. o., cabajská 28, 949 01 Nitra. Predplatné môžete objednať 
aj vyplnením objednávky na stránke www.domabyvanie.eu alebo e-mailom na adresu redakcia@domabyvanie.eu. 
Objednávku môžete odovzdať aj priamo na každej pošte alebo doručovateľovi Slovenskej pošty, alebo telefonicky 
na č. 02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213. Na základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne zaslaný U –poukaz – podľa 
požiadavky.
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