
číslo 4/2012 - 6. ročník                                                                                              www.domabyvanie.eu

Relaxujte v pohodlí domova 

Zimná záhrada
Bejrút: mesto, ktoré sa nevzdáva

interiéru

Bývanie bez kompromisov
Nízkoenergetické 
bývanie
Strážcovia domova





       

www.wienerberger.sk
www.porotherm.sk

Inšpirujte sa prírodou – POROTHERM 36,5 a 42,5 T Profi
Zobrali sme si príklad z prírody a prinášame revolučnú novinku medzi murovacími prvkami. Novú 
kvalitu zrodenú z prírodných materiálov – pálenej hliny a minerálnej vlny. Vďaka veľmi nízkej tepelnej 
vodivosti 0,08 W/(m·K) murivo nemusíte dodatočne zatepľovať, pretože vyhovuje nárokom na výstavbu 
nízkoenergetických a pasívnych domov už pri hrúbke muriva 36,5 cm! Znížia sa vám náklady nielen 
na samotnú stavbu, ale aj na následné vykurovanie a údržbu domu. Izolácia je vo vnútri steny chránená,  
preto je trvalá a nemôže dôjsť k jej poškodeniu poveternostnými vplyvmi, hmyzom či inými škodcami.

Zateplite si
svoje hniezdo



www.ballerinakuchyne.cz

Ako sa zamilovať do balleriny...

Kuchyňa je prirodzeným centrom diania, miestom pre stretávanie 
aj prácu. Preto by mala byť krásna aj funkčná. A aby vám celý 
život robila radosť, musí byť vyrobená z prvotriednych materiálov 
v kombinácií s najlepším kovaním. 
  
Nemecké kuchyne Ballerina sú známe svojím precíznym 
spracovaním, brilantným designom a extrémnou životnosťou 
(záručná doba 5 rokov ) a ak navštívite niektoré z našich štúdií, 
príjemne vás prekvapí, že cena teraz bude porovnateľná  
s bežným, neznačkovým výrobcom (špeciálna ponuka platí  
do konca roka 2012)

TRNAVA - ART-TON
Paulínska 20, tel.: 0908 720 334
kastudio@stonline.sk

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

KOŠICE – kuchynské štúdio
Vodná 2, tel.: 055 62 28 597, 0907 997 189
ballerina.kosice@gmail.com

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 41 25 757
studio@mail.t-com.sk

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

zastúpenie pre SR/ČR: info@ballerinakuchyne.cz, tel.: +420 721 171 233

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



Zima je časom zastavenia, usporiadania si myšlienok 
a aktívneho oddychu. Stáva sa, že do víru nášho každo-
denného sveta sme obvykle tak hlboko ponorení, že si 
len málokedy uvedomíme prazvláštny prírodný rozmer 
našej existencie. Každé  ročné obdobie, i to zimné, má 
svoju úlohu, svoj účel. Zima nám má priniesť hlav-
ne uvedomenie si seba samého. Nie sme len službu 
vykonávajúce stroje, ale sme najmä tvorcovia krásy 
vôkol nás. Ak otvoríme oči, zapojíme myseľ a srdce, 
dokážeme vytvoriť krásne a funkčné veci. Veď človek je 
od prirodzenosti činorodá bytosť, ktorá si uvedomuje 
svoju tvorivosť. Preto vám opäť prinášame inšpiratív-
ny materiál k premene vášho sveta na krajšie a lepšie 
miesto. 

Prajeme vám príjemné čítanie.
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MODERNé 
BÝVANIE 

bez kompromisov

ZNAMENITÝ LUXUS Z MODER-
NéHO BÝVANIA ZARUČUJE 
OByTNÝ KOMPLEX RODIN-
NÝCH DOMOV NA KONCI 
MESTSKEJ ČASTI ŽEBěTíN 
V BRNE. DOKONALE VyHO-
VUJE ZáSTANCOM AKTíV-
NEHO MESTSKéHO ŽIVOTA, 
ROVNAKO AKO MILOVNíKOM 
PRíRODNÝCH SCENéRIí, KEĎŽE 
SKUPINA RODINNÝCH DOMOV 
SA NACHáDZA V BEZPRO-
STREDNEJ BLíZKOSTI LESA.  
V MIMORIADNE PRIAZNI-
VEJ LOKALITE VLáDNE UKáŽ-
KOVá SyMBIóZA MEDZI MES-
TOM A PRíRODOU. 
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Komplex rodinných domov bol vy-
budovaný v dvoch etapách výstav-
by. Prvá etapa troch átriových do-

mov sa realizovala v rokoch 2005 – 2006 
a druhá, rozsiahlejšia výstavba v rokoch 
2007 – 2010. V tejto etape vzniklo se-
dem rodinných domov, konkrétne dva 
dvojdomy a tri samostatné vily týčiace 
sa na pahorku. Rodinné domy vytvárajú 
obytné zoskupenie s jednotným architek-
tonickým riešením, ktoré bolo dosiahnu-
té zhodným konštrukčným princípom.  
Ten predstavujú prevetrávané fasády  
s monolitickým stropom, zelenou stre-
chou, hliníkovými oknami a gabiónovým 
múrom. 

01 Zelená strecha dvojdomu s výhľadom  

 na átriové domy

02  Pohľad na dvojdom a átriové domy

03  Pohľad zo záhrady dvojdomu na 

 neďalekú vilu

04 Pohľad z terasy dvojdomu na vilu v pozadí

01

02 03

04

ZáklADNé úDAjE O StAVBE:
Architekt: Ing. arch. Jaroslav Černý

Projektant: Ing. Jitka Hloušková

Statika: Ing. František Girgle

Počet stavieb: 7

Dodávateľ: INVO, spol. s r. o.

Plocha pozemku: 4 634 m2

Zastavaná plocha: 972 m2
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Dispozičné riešenie dvojdomov
Komfortné dvojdomy v ostro kontrastujú-
com červenom opláštení disponujú dvomi 
samostatnými vchodmi a predsunutými 
garážami. Vstup do domu očarí priestran-
nou jedálňou, kuchyňou a obývacou izbou 
s krbom. Z tejto miestnosti sa vychádza 
na čiastočne krytú terasu s výhľadom na 
neďaleké lesy. Samostatnú časť prízemia 
tvorí WC so sprchovým kútom a miest-

nosť pre domáce práce. Na poschodí sa 
nachádzajú dve kúpeľne a tri obytné izby. 
Jedna zo spální umožňuje vstup na zelenú 
terasu nad garážou, ponúkajúc tak pohľad 
na úchvatnú panorámu okolitej prírody. 

Vily na návrší
Jednotlivé vily sa i napriek spoločnému 
konštrukčnému systému od seba trochu 
líšia, a to hlavne priestorovým rozmiest-

Architekt dokázAl 
mAjstrovsky pre-

meniť plochu pozemku 
4 634 m2 v Žebětíne nA 
komplex funkcionAli-
sticky orientovAných 
rodinných domov  
v šAte luxusu, komfor-
tu A nAdčAsového 
dizAjnu.

05

06

07
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nením obytného priestoru. Podlažie domu 
tvorí spoločenská časť domu s galériou 
a krbom a jedáleň s priamym prepojením 
na kuchyňu a s miestnosťou pre domáce 
práce. Na prízemí je situovaná i rodičov-
ská spálňa so samostatnou kúpeľňou pri 
hlavnom vchode. Moderné jednoramenné 
schodisko dovádza do galérie s knižnicou 
a k dvom izbám so šatníkom a kúpeľňou. 
Vila disponuje i druhým poschodím s do-
mácou pracovňou, z ktorej je prístup na 
rozsiahlu strešnú záhradu a terasu. Takto 
umiestnená pracovňa je zárukou kreati-
vity a inšpiratívnych vnuknutí, čo ocení 
najmä pracovne vyťaženejší majiteľ domu. 

Architekt Jaroslav Černý dokázal maj- 
strovsky premeniť plochu pozemku  
4 634 m2 v Žebětíne na komplex funk-
cionalisticky orientovaných rodinných 
domov v šate luxusu, komfortu a nadča-
sového dizajnu. Svojou tvorivou prácou 
vyjadril predstavu ideálneho bývania mo-
derného človeka, bažiaceho po nekonečnej 
kráse bez kompromisov, za čo mu nepo-
chybne patrí veľký obdiv a úcta. 

Veronika Kalinová

Foto. archív architekta Jaroslava Černého

05 Kuchyňa dvojdomu

06 Obývací priestor dvojdomu s krbom

07 Jedáleň dvojdomu s obývacím priestorom 

 v pozadí

08 Krb v jednej z víl

09 Pohľad do obývacej miestnosti vily 
 zo záhrady

10 Obývacia miestnosť vily

11 Interiér obývacej izby jednej z víl

08 09 10

11
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je najvyšší 
čas...

(budovali mravenisko, chystali zásoby)  
a o svrčkovi, ktorý hral a hral, no v zime ho 
pred chladom a mrazom neochránila jeho 
hudba, ale práve teplá izba mraveniska. 
Hoci v prípade ľudských príbytkov sa vý-
stavba a mnohé rekonštrukčné práce tiež 
spravidla realizujú v teplotne priaznivej-
ších mesiacoch roka, je teda dobré myslieť 
na ne v predstihu (ako usilovní mravčeko-
via), kúpu bytu či domu hravo zvládnete 
aj v zime (na rozdiel od svrčka). Samozrej-
me, za predpokladu, že máte k dispozícii 
potrebné finančné prostriedky. Ale to už 
v súčasnosti tiež nie je problém. Finan- 
čný trh hýri ponukami úverov na bývanie. 
Len si vybrať... Na jednom sa nám pozdá-

Otázku bývania riešime všetci, tí 
šťastnejší možno len raz – dvakrát 
za život, iní častejšie. Vždy je čo vy-

lepšovať, skvalitňovať, obnovovať, presta-
vovať či zútulňovať. Náš byt alebo dom je 
našou každodennou súčasťou, má nemalý 
podiel na tom, ako sa cítime, a tak priamo 
vplýva na kvalitu nášho života. Preto stojí 
za to venovať mu pozornosť. Koniec kon-
cov, tú energiu, čas a peniaze investované 
do vlastného bývania, investujeme vlastne 
do seba a svojich najbližších.

Bývanie nielen na zimu
Určite poznáte detskú knižku o mravcoch, 
ktorí sa celé leto pripravovali na zimu 

ZáVEROM ROKA SA 
SNAŽíME DOBIEHAť, ČO SME 

DOTERAZ NESTIHLI. JE NAJVyšší 
ČAS ASI NA VšETKO, MOŽNO AJ NA 

VLASTNÝ DOMOV. BÝVANIE NIE JE LEN 
NAšA ZáKLADNá ŽIVOTNá POTREBA, 

ALE OVEľA VIAC. HODNOTNé BÝVANIE 
TOTIŽ NEPREDSTAVUJE LUXUS, ALE 

SKUTOČNÝ DOMOV, KTORÝ JE NAšíM 
úTOČISKOM, DáVA NáM POCIT 
ISTOTy A KAM NáS TO ZO VšET-

KÝCH CIEST A MIEST VŽDy 
ťAHá SPäť AKO  

MAGNET. 
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va výhodný úrok, druhý má dobrú mesač-
nú splátku, tretí je bez poplatku, ďalší má 
prijateľnú dobu splatnosti a pod. Existuje 
však aj produkt, ktorý má všetky spome-
nuté výhody, akurát pre vás. Pravdepo-
dobne preto má označenie AKURÁT. Ide 
o medziúver na urýchlené financovanie 
bývania a poskytuje ho Wüstenrot staveb-
ná sporiteľňa.

Bezproblémové financovanie
Medziúver je ten typ úveru na bývanie, 
o ktorý môžete požiadať, aj keď ste v sta-
vebnom sporení úplným nováčikom. 
Z hľadiska tejto výhody a tiež výškou úro-
kovej sadzby, lehotou splatnosti a spôso-
bom zaručenia by sa dal medziúver prirov-
nať k hypotéke. Lenže medziúver Akurát 
má pre klienta aj ďalšie pozitíva. Neoce-
niteľnou, v dnešnom neistom finančnom 
svete, je garancia podmienok na veľmi 
dlhú dobu: zvýhodnená úroková sadzba 
4,99 % p. a. je fixná počas celej doby trva-
nia medziúveru a 4 % p. a. vo fáze staveb-
ného úveru až do jeho splatenia. Môžete 
získať od 7 tisíc až do 200 tisíc eur so splat-
nosťou, akú si vyberiete (11 alebo 20 ro-
kov, príp. viac) a s istotou nemennej výšky 
mesačnej splátky po celé tie roky! 

Dosť dobrých dôvodov
Zhrňme si, prečo má zmysel siahnuť pri 
finančnom riešení bytovej otázky po me-
dziúvere od Wüstenrotu:

  medziúver až do výšky 200 000 eur, 
 bez potreby predchádzajúceho spore- 

 nia, 
 garancia nemennej výšky splátky   

 od začiatku až do úplného splatenia  
 úveru, 

 lehota splatnosti kratšia alebo dlhšia  
 (na výber),

 fixný úrok 4,99 % p. a. počas trvania  
 medziúveru, 

 fixný úrok 4 % p. a. následne počas  
 stavebného úveru, 

 možnosť využitia medziúveru na  
 splatenie úveru na bývanie čerpaného  
 v inej banke, 

 možnosť poistenia nehnuteľnosti 
 priamo na obchodnom zastúpení   
 Wüstenrotu. 

Zatiaľ sme spomenuli len jeden z úve-
rových produktov Wüstenrot stavebnej 
sporiteľne, no ponuka je oveľa pestrejšia. 
V portfóliu má Wüstenrot medziúverové 
produkty s úročením dokonca už od 1,69 % 
ročne, s extra nízkou mesačnou splátkou 
(už od 0,5 % z cieľovej sumy) či s možnos-
ťou zaručenia medziúveru iba vinkuláciou 
životnej poistky a so zálohovým čerpaním 
prostriedkov až do výšky 80 %. A je toho 
ešte viac. Vybrať si môže naozaj každý, kto 
to myslí so svojím bývaním naozaj vážne.

jednotlivec, rodina, bytový 
dom – pre každého niečo
Na svoje si prídete aj vtedy, ak medziúver 
alebo stavebný úver (ešte) nepotrebujete. 
Wüstenrot vám umožní zhodnotiť vkla-
dy tak ako málokto. Napokon posúďte 
sami: vkladový úrok je vo WSS 2 % p. a., 
k tomu získate štátnu prémiu (až 66,39 
eur/osobu) a podľa toho, aký produkt ste 
si vybrali, máte šancu dostať ešte aj úroko-
vý bonus vo výške 2 %, 3 % alebo až 4 % 
(podľa výšky vkladov). Poznáte iný spô-
sob dosiahnutia takého výnosu bez rizi-
ka? A skvelú šancu zúročenia úspor máte 
aj v budúcom roku. Ak teda „máte filipa“ 
a chcete dobre a bezpečne investovať, sta-
vebné sporenie je v tomto čase jasná voľ-
ba. Pri uskutočnení ročného vkladu ešte 
do konca roka 2012 získate štátnu prémiu 

10 % a v budúcom roku dokonca až 11,5 % 
(z vkladov za rok 2013, max. opäť 66,39 
eur na jedného sporiteľa). 

Šancu získať štátnu prémiu majú aj spo-
ritelia na rodinnej zmluve, a pritom ešte 
ušetria na poplatkoch. Táto príležitosť 
sa týka aj neplnoletých detí, ktoré majú 
v rámci sporenia pre deti – Krôčik navyše 
zdarma aj úrazové poistenie (až do 3 500 
eur) a poistenie zákonného zástupcu pre 
prípad smrti.

A šancu získať štátnu prémiu (jednu na 
každé 4 byty v bytovom dome) majú už 
pár rokov aj Spoločenstvá vlastníkov by-
tov (SVB), ktoré takto zefektívnia tvorbu 
zdrojov vo svojom fonde údržby a opráv. 
Bez ohľadu na metráž, tak v byte, ako v ro-
dinnom dome, a v bytovom dome zvlášť, 
zíde sa každé euro. Zveľaďovanie bývania 
je pre majiteľa síce určitá povinnosť, ale 
často i záľuba.

Taká ponuka sa neodmieta
Ak stavebné sporenie ešte nemáte, pouva-
žujte nad ním – pomôže vám splniť pred-
stavy o bývaní rýchlejšie. A nielen to! Ak 
si stihnete uzavrieť zmluvu o stavebnom 
sporení a uskutočniť optimálny ročný 
vklad ešte do konca roka 2012, dostanete 
od Wüstenrotu aj skvelý darček – diaľnič-
nú nálepku na rok 2013 alebo 50 eur na 
účet stavebného sporenia. Takúto ponuku 
vám dá len Wüstenrot stavebná sporiteľ-
ňa. 

Niet prečo váhať. Riziko nulové, výnos 
bezkonkurenčný – nemáte čo stratiť, mô-
žete len získať, napríklad aj:

 zvýhodnený medziúver, o ktorý môžete  
 požiadať kedykoľvek,

 právny nárok na stavebný úver, jeho  
 poskytnutie bez poplatku a už za 3 %  
 ročne,  

 alebo môžete po 6 rokoch nasporené 
 financie použiť na čokoľvek, čo budete  
 práve najviac potrebovať. 

Viac informácií na www. wustenrot.sk.

Reko v spolupráci s Wüstenrot

Foto:  Wüstenrot



Rodinný dom 

SOkRAtES
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DOM SOKRATES 
VyUŽíVA ANTICKÝ 

KONCEPT PASíVNEJ STAVBy 
OTVORENEJ NA NíZKE SLNKO 

ZIMNÝCH MESIACOV, ALE, NAOPAK, 
BRáNIACEJ VySOKéMU LETNéMU 

SLNKU VNIKNúť DO OBJEKTU 
CEZ ZVäČšENÝ PREVIS STREšNEJ 

ROVINy. TáTO SíCE JEDNODUCHá, 
ALE fUNKČNá fILOZOfIA SA 

PRENIESLA DO NáVRHU 
STAVBy VO VIACERÝCH 

ROVINáCH.
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AUTOR: Ing. arch. Martin Repický 

KONšTRUKČNá SPOLUPRáCA: 

Ing. Martina švajková 

STATIKA: Ing. Peter Vesel 

HLAVNÝ ZHOTOVITEľ: Valér Hlavatý 

PROJEKT: 1/2009 – 07/2009 

REALIZáCIA: 08/2009 – 08/2011 

úŽITKOVá PLOCHA: 179,0 m2 – dom, 

21,3 m2 – záhradný domček

Tento prístup formoval dispozičné 
riešenie preferujúce orientáciu obyt-
ných miestností na najviac preslnenú 

svetovú stranu, zadefinoval mierny spád 
strešnej roviny a spolu s ním účelovo zdy-
namizoval dvornú – slnečnú stranu objek-
tu, ktorá mierne kontrastuje s industriál-
nou strohosťou a skúposťou uličnej fasády. 
Priznanie spádu strechy v interiéri hierar-
chizuje priestory domu. 

Plochý pozemok bez puncu výnimočnosti 
sa nachádza v rade podobných pozemkov 
v jednom z klasických developerských sa-
telitov. Vznikol spojením dvoch menších 
pozemkov, čím umožnil naplniť základ-
nú požiadavku stavebníka na horizontál- 
nosť konceptu. Vstup na pozemok zo seve-
ru zase umožnil skĺbiť, vzhľadom na hus-
totu zástavby, relatívnu intimitu bývania 
so Sokratovým konceptom, vyžadujúcim 
výraznejšie presklenia. Špecifikom návrhu 
je ponechanie nástupnej plochy pred vcho-
dovými garážovými dverami mimo oplote-
nej časti pozemku, čo zjednodušuje logiku 
vychádzania a vchádzania do domu a viac 
zodpovedá potrebám typického obyvateľa 
satelitnej obce, ktorý je viazaný na automo-
bil.

Súčasťou zadania bol, okrem kompletnej 
stavebno-parkovej úpravy pozemku, aj 
samostatný letný, resp. hosťovský objekt, 
zastrešujúci voľnočasové aktivity. Tento 
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hosťovský objekt je logicky naviazaný na 
vonkajší bazén s terasou a je prístupný zo 
samostatného vstupu z ulice. Pavilón je 
navrhnutý v dizajnovom súlade s hlavnou 
stavbou. Materiálové poňatie exteriérov 
kombinuje bielu omietku s matným kovo-
vým povrchom zošikmených častí plášťa,  
s cieľom nechať vyniknúť jemnú skulptu-
rálnosť hmoty. Od ulice vnímateľná časť 
vstupnej fasády je v minimalistickom du-
chu olemovaná linkou betónovej markízy, 
plynule prechádzajúcej do zvislej zásteny. 
Plocha medzi vstupnými dverami a gará-
žovou bránou je obložená veľkoplošným 
pieskovcom.
 
Interiéry sú navrhnuté ako jednotný vý-
tvarný celok. Zjednocujúcim materiá-
lom je sivohnedá veľkoformátová dlažba  
a tmavohnedá dýha stolárskych výrob-
kov a mobiliáru. Obývačku oživuje stena 
a fragment stropu z pohľadového betónu.

Ing. arch. Martin Repický

Foto: archív autora





16

Celý rad výrobkov AKTIV je zosta-
vený tak, aby spolu so zlepšením 
parametrov a komfortu bol aj ceno-

vo dostupný širokej skupine záujemcov.  
AKTIVOKNO 2012 nie je plastové okno. 
Použitý 6-komorový profil GENEO® 
z vláknovo-kompozitového high-tech ma-
teriálu RAU-FIPRO® zabezpečuje maxi-
málnu stabilitu profilového jadra, tvarovú 
stálosť a torznú tuhosť. Tieto vlastnosti 
umožňujú mať elegantné pohľadovo štíhle 
rozmery profilov a zároveň je možná reali-
zácia moderných väčších presklení, čomu 
napomáha aj nižšia rozťažnosť profilov. 
Dokonca aj pri farebných vyhotoveniach 
dovoľuje tuhosť a tvarová stálosť mate- 
riálu realizáciu nečakane veľkého rozsahu 
a rozmerov bez oceľových výstuží. 

AKTIVOKNO predstavuje energeticky 
jeden z najvyspelejších okenných systé-
mov, ktorý je momentálne k dispozícii na 
trhu. Pri stavebnej hĺbke 86 mm dosahuje 
hodnoty pasívneho štandardu, čiže ener-
getickú triedu A. Vďaka tepelnej izolácii 

tak zminimalizuje tepelné straty a ušetrí 
aj celkové náklady na vykurovanie. Pri 
použití izolačných 3-skiel KALYPSO LUX 
majú okná z celoročného hľadiska vyššiu 
pozitívnu energetickú bilanciu.

Vysoká miera bezpečnosti je zaistená po-
užitým celoobvodovým kovaním s bez-  
pečnostnými protikusmi, pričom neod-
mysliteľnou súčasťou je bezpečnostná er-
gonomická kľučka, viacpolohové vetranie, 
poistka proti chybnej manipulácii a zdví-
hač krídla, ktoré v najvyššej možnej miere 

SPOľAHLIVÝ MATERIáL, VÝ-
BORNá TEPLOTECHNIKA  
A BEZPEČNOSť – TO Sú TRI  
ZáKLADNé PILIERE, DôLEŽITé 
PRI VÝBERE OKIEN. TIETO PO- 
ŽIADAVKy A EšTE OVEľA VIAC  
SPĺňA AKTIVOKNO 2012. 

OkNá 
pre nízkoenergetické a pasívne domy

zabezpečujú funkčnosť okna počas celej 
jeho životnosti.

Pri samotnej realizácii sa odporúča  
MONTÁŽ AKTIV, ktorá v maximálnej 
možnej miere podporuje kvality AKTIV- 
OKNA. Ide o 3-rovinovú montáž 3+ s tes-
niacimi izolačnými páskami podľa STN, 
najmä však vďaka dlhoročným skúsenos-
tiam spoločnosti KALYPSO, doplnenú 
o riešenie všetkých detailov napojenia 
výrobku na stavebnú konštrukciu tak, že 
sú eliminované všetky tepelné mosty.  Pri 
montáži AKTIV sú zaručené nielen vyni-
kajúce tepelnoizolačné vlastnosti, lepšia 
zvuková izolácia, ale aj vzduchotesnosť, 
ktorá je dôležitým predpokladom pri 
nízkoenergetickej a pasívnej výstavbe  
a úspešného Blower door testu.

Reko z materiálov spoločnosti KALyPSO 

Foto: KALyPSO



Akurát Hypo SpoľAHlivoSť S gArAntovAnou nemennou 
Splátkou A úrokovou SAdzbou počAS celej doby 

SplAtnoSti medziúveru.

vo Wüstenrote robíme všetko pre to, aby bol váš domov taký, ako ste si ho vysnívali.

Vo Wüstenrote garantované!

Fix počas celej doby 
splatnosti medziúveru?

4,99 % p.a.

úroková sadzba 4,99 % p.a. počas trvania medziúveru, v stavebnom úvere 4 % p.a.

LEN DO 
31.3.2013

VIGASVIGAS a

www.vimar.sk
www.vigas.eu

od 16 kW
do 100 kW

ekologické spaľovanie dreva
vysoká účinnosť
nízke emisie CO, NOx, prach
nízka spotreba paliva
najmodernejšia regulácia
jednoduchá obsluha

DREVO
KOTLYSPLYNUJÚCE 

Lambda Control



PRíRODNé IZOLAČNé MA-
TERIáLy UŽ NIE Sú SLO-
VENSKÝM STAVEBNíKOM 
NEZNáME. CELULóZA, 
KONOPE, DREVOVLáKNO, 
OVČIA VLNA A PODOBNé 
MATERIáLy PONúKAJú 
MOŽNOSť POUŽIť SKU-
TOČNE PRíRODNÝ STAVEB-
NÝ MATERIáL. VyššIU KVA-
LITU MEDZI PRíRODNÝMI 
MATERIáLMI SPĺňA NOVá 
CELULóZOVá IZOLáCIA 
THERMOfLOC, KTORá JE BEZ 
BORITANOV.
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kVAlItNá 
ekologická izolácia

TepeLNoIZoLaČNé paRameTRe:

súčiniteľ tepelnej vodivosti λ= 0,039 

merná tepelná kapacita c=1,95 kJ/kgK

nízky difúzny odpor μ = 1-2

trieda horľavosti B-s2,d0

regulácia a redistribúcia vlhkosti

odolnosť voči plesniam a hubám

európsky atest ETA 05/0186
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Celulózová izolácia Thermofloc patrí 
medzi tzv. fúkané izolačné mate-  
riály, inštaluje sa pomocou špeciál-

nych strojov do pripravených konštrukcií 
striech, stropov, podláh a stien. Vďaka 
svojim vynikajúcim izolačným vlastnos-
tiam a v spojení s dokonalou technikou 
spracovania predstavuje Thermofloc sku-
točne inteligentnú voľbu zateplenia.

použITIe IZoLácIe THeRmoFLoc
Pri moderných nízkoenergetických a pa-
sívnych stavbách sa používa Thermofloc 
ako tepelná a zvuková izolácia striech, 
stropov a fasád, resp. stien drevostavieb. 
Pri tepelnej sanácii starších objektov je 
najčastejšie doplnenie izolácie v trámo-
vých stropoch, dvojplášťových strechách  
a zatepľovaní fasád. 

THeRmoFLoc Je 100 % BeZ 
BORItANOV
Výrobca izolácie Thermofloc neustále pra-
cuje na vylepšovaní vlastností svojich vý-
robkov. V súvislosti s novým európskym 
nariadením o obmedzení predaja výrob-
kov obsahujúcich soli bóru, platným od  
1. 6. 2012, vyvinul a certifikoval novú, pod-
statne vylepšenú izoláciu. Nová celulózová 
izolácia Thermofloc je úplne bez boritanov, 
vyrobená z triedeného novinového papie-
ra a patentovanej zmesi minerálnych solí. 
Vďaka novej technológii výroby celulózo-

vého vlákna má Thermofloc v porovnaní  
s podobnými izoláciami lepšie parametre 
požiarnej odolnosti, nižšiu zosadavosť  
a  teda  menšiu  spotrebu  materiálu. 

Fúkaná celulózová izolácia Thermofloc 
je kvalitné a ekologické riešenie pre za-
teplenie nízkoenergetických a pasívnych 
domov, izolácie striech, stropov a stien. 

Používa sa v dvadsiatich piatich európ-
skych krajinách. Certifikované aplikačné 
firmy THERMOFLOC a viac informácií 
nájdete na www.thermofloc.eu. 

THERMOfLOC s. r. o., 

Hydinárska 4/7, 

949 01 Nitra,  

tel.: 0915 412 231, 

info@thermofloc.eu



INTELIGENTNÝ 
STREšNÝ SySTéM
Z jEDNEj Ruky

V MySLI SLOVENSKÝCH SPO-
TREBITEľOV JE SPOLOČNOSť 
BRAMAC ZAPíSANá HLAVNE 
AKO VÝROBCA KVALITNÝCH 
STREšNÝCH KRyTíN. V RáMCI 
ROZšíRENIA SLUŽIEB A V SNA-
HE PONúKNUť ZáKAZNíKOM 
ČO NAJšIRšIU PALETU KVALIT-
NÝCH PRODUKTOV SA OBO-
HATIL PONúKANÝ SORTIMENT 
O MNOHé ĎALšIE DOPLNKy, 
KTORé SPOLOČNE VyTVáRAJú 
KOMPLEXNú STRECHU – 
INTELIGENTNÝ STREšNÝ 
SySTéM.  
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V ponuke spoločnosti Bramac je via-
cero modelov strešných krytín rôz-
nych profilov, s rôznou povrchovou 

úpravou a v širokej  škále farieb. Okrem 
nich je však v ponuke aj rozsiahly sortiment 
originálnych strešných doplnkov, ktoré 
upravil Bramac pre jednoduchší prehľad 
do podoby ucelených balíčkov striech.  

Ďalšími dvomi dôležitými článkami v po-
nuke sú nízkoenergetické riešenia pre 
strechu – SOLÁRNE KOLEKTORY  a te-
pelná izolácia BRAMAC THERM. Keďže 
tieto úsporné riešenia sú v súčasnej dobe 
veľmi  požadované, venujeme im väčšiu 
pozornosť aj v tomto článku.

tEPElNá NADkROkVOVá 
IZoLácIa
Teplo domova sa stráca v prvom rade cez 
konštrukcie budovy, obzvlášť však cez 
strechu. Tepelná izolácia striech je teda 
zásadnou časťou energeticky účinných do-
mov. Ak stojíte pred otázkou zakrytia ale-
bo rekonštrukcie strechy, tak sa vždy opla-
tí zamyslieť sa nad zabudovaním systému 
tepelnej izolácie striech. Podľa doterajších 
skúseností sa tepelná izolácia kladie medzi 
krokvy. Poprípade sa tiež pokladala jedna 
tepelnoizolačná vrstva na stranu z pod-
krovia, prichytená medzi laty. Toto rieše-
nie má však dve nevýhody. Jednak to, že 
krokvy a laty tvoria tepelný most a navyše 
zbytočnú stratu obytného priestoru. 

Optimálne riešenie proti tomuto je pre-
to jednoliata tepelná izolácia vedená nad 

krokvami, ktorú môžete použiť samo-
statne alebo aj ako doplnok už existujúcej 
izolácie, umiestnenej medzi krokvami. 
Spôsob umiestenia nad krokvami je vý-
hodný hlavne pri rekonštrukcii striechy, 
pretože vonkajší plášť zostane nedotknu-
tý, čím sa tiež znížia náklady. Materiálom 
tesnenia je tzv. tvrdená pena PUR/PIR, 
ktorá je oveľa účinnejšia ako doteraz po-
užívané materiály, a preto k dosiahnutiu 
rovnakého efektu je postačujúce použi-
tie oveľa menšej hrúbky. K novostavbám 
sa odporúča systém BRAMAC THERM 
TOP s činiteľom odvádzania teploty  
0,022 W/mK a pri rekonštrukcii strechy 
systém BRAMAC THERM KOMPAKT, 
ktorého činiteľom odvedenia teploty je  
0,024 W/mK a má vynikajúce paroprie-
pustné vlastnosti. Bramac ponúka k izolá-
cii, samozrejme, všetky potrebné doplnky 
(fólie izolujúce paru, vodu, respektíve vie-
tor, prechod cez vetračku a pod.) Tepelno- 
izolačný systém BRAMAC je vhodný ku 
každému materiálu strešných krytín. 

SOláRNE kOlEktORy 
Solárna strecha BRAMAC je nezávislé, 
finančne výhodné a ekologické riešenie 
prevádzky každého rodinného domu, 
vďaka ktorému užívateľ ušetrí až do  
70 % nákladov na kúrenie a ohrev vody. 
Kolektory sú navrhnuté tak, aby perfektne 
sadli do akejkoľvek strešnej krytiny aj od 
iných výrobcov. Môžu byť inštalované do-
konca aj do existujúcej strechy. Navyše pri 
ich inštalácii nepotrebujete mať vybratú 
technológiu do kotolne. Tú si môžete spo-
kojne vybrať neskôr. Tieto kvalitné ko-
lektory fungujú so zásobníkmi úžitkovej 
vody alebo kúrením ľubovoľnej značky. Sú 
inštalované a zapustené priamo do strechy 

ako krytina a nie je žiadna možnosť, aby 
vám strecha zatekala. Všetko vám doko-
nale tesní. Na streche nemáte ani žiadne 
prechody potrubia, ani žiadne upevňova-
cie konzoly. Tým, že kolektory sú umiest-
nené namiesto krytiny, tento solárny sys-
tém vašu strechu zbytočne nezaťažuje, 
dokonca znižuje počet škridiel. Jednodu-
chá montáž na streche zaberie maximálne  
1 hodinu. Všetko prebieha počas montá-
že strešnej krytiny, takže celú strechu aj 
s kolektormi máte hotovú naraz. Solár-
ne strechy predstavujú kompletný solá-
rny systém, na ktorý Bramac poskytuje  
15-ročnú záruku. 

Kompletnú ponuku inteligentného streš-
ného systému BRAMAC završuje roz- 
siahly servis, poradenstvo a poskytovaná 
záruka. Bezplatne na základe projektovej 
dokumentácie strechy vám Bramac vypo-
číta potrebné množstvo strešnej krytiny 
a ostatných strešných komponentov vrá-
tane cenovej ponuky. 

Z množstva ponúkaných výrobkov a slu-
žieb je jednoznačné, že spoločnosť Bramac 
je jediným skutočným výrobcom a dodá-
vateľom kompletných riešení pre každú 
strechu. Dostanete všetko z jednej ruky so 
zárukou, že celý strešný systém navzájom 
perfektne sedí a funguje. Kontaktujte od-
borníkov z Bramacu, ktorí vám radi odpo-
vedia na všetky vaše otázky. 

Viac na www.bramac.sk 
a www.bramacsolar.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Bramac

Foto: Bramac, TDX a archív redakcie
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01 Tepelná nadkrokvová izolácia 

02 Kompletná ponuka inteligentného   

  strešného systému
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Systém suchej podlahovky pozostáva z polystyrénovej sys-
témovej dosky s drážkami, do ktorých sa založia plechové 
profily, slúžiace na odvod tepla od rúrky do vrchnej vrstvy 

podlahy. Do plechových profilov sa vtlačí rúrka, určená pre pod- 
lahové vykurovanie. Táto je pripojená k rozdeľovaču podlahové-
ho vykurovania. Ako teplonosné médium je použitá voda z kotla 
alebo iného zdroja tepla. Nosná časť podlahy, ku ktorej tesne pri-
liehajú teplovodivé plechy, môže byť vyhotovená buď použitím 
sádrovláknitých dosiek, alebo špeciálnej keramickej dlažby.

Každý z materiálov má svoje výhody aj nevýhody. V tabuľke niž-
šie uvádzame porovnanie oboch systémov.

Sádrovláknité 
dosky

Špeciálna keramic-
ká dlažba

Materiál zmes sádry a celu-
lózy, homogénny 
v celom priereze

pálená hlina vysokej 
kvality

Nízka hmotnosť na m2 
plochy

30 kg 34 kg

Tepelná vodivosť 0,32 W/m.K 0,67 W/m.K

Odolnosť proti poško-
deniu:

- vrypom dobrá výborná

- tlakom výborná výborná

- pádom ťažkého pred-
metu

výborná výborná

Pochôdznosť okamžite po 24 hodinách

Rovnosť a akosť po-
vrchu

dokonale rovný po 
odstránení preby-
točného lepidla 
škrabkou

Prípadné malé doda-
točné korekcie úpra-
vy povrchu (tmelom 
a pod.)

VyUŽITIE SUCHÝCH PROCESOV VO VÝSTAVBE Má SVOJE MIESTO NIELEN PRI VÝSTAVBáCH DRE-
VODOMOV A REKONšTRUKCIáCH STROPOV, ALE POSKyTUJE MNOHé VÝHODy Z HľADISKA 
MONTáŽE, ČíM šETRí ČAS A NáKLADy VZHľADOM NA NíZKU PRáCNOSť MONTáŽE. PREČO 
V SúČASNOSTI STáLE VIAC MONTáŽNyCH KúRENáRSKyCH fIRIEM PREfERUJE SySTéM PODLA-
HOVéHO KúRENIA – TZV. SUCHú PODLAHOVKU? 

Nosná vrstva podlahy sa nakoniec prekrýva finálnou vrstvou ‒  
podlahovou krytinou, vhodnou pre podlahy s vykurovaním 
(požiadavka na nízky tepelný odpor podlahy). 

Medzi výhody suchého systému patrí hlavne rýchlejšia zme-
na teploty v miestnosti v porovnaní s klasickým systémom 
podlahového vykurovania, taktiež jeho nízka konštrukčná výška 
a hmotnosť podlahy. Výhodou je aj rýchla a jednoduchá poklád-
ka (nižšie náklady na montáž) a ľahká manipulácia s materiálom. 
Montáž je bez nežiaduceho znečistenia okolitých objektov a sta-
vebnicový systém montáže nevyžaduje špecializované technoló-
gie ani ťažké technológie pri spracovaní. Po montáži a zaschnutí 
lepidla (po 24 hodinách) nepotrebuje podlaha vyzrievanie hmoty 
ako v prípade betónu (min. 28 dní) ani následný prvotný zákur 
(vykurovaciu skúšku v priebehu 10 dní), takže je ihneď možné 
kúriť. Nevýhodou je vyššia investícia do materiálu.

Reko v spolupráci so spoločnosťou Univenta

Foto: Univenta a archív redakcie

PODlAhOVé VykuROVANIE  
suchý verzus mokrý spôsob



PODlAhOVé VykuROVANIE  
suchý verzus mokrý spôsob
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Hlavnými funkciami sú práve vet-
ranie, odvlhčovanie a tempero-
vanie ‒ to všetko pri bezplatnej 

prevádzke, úplne nezávislej na elektric-
kom pripojení. Tento jednoduchý systém 
je poháňaný a riadený len slnkom, takže 
jeho prevádzka nezaťažuje ani váš rozpo-
čet, ani životné prostredie. Solárne panely 
SolarVenti  je možné umiestniť na stenu 
objektu alebo na strechu. Ak sa zákazník 
rozhodne umiestniť SolarVenti na strechu, 

V BOJI S VLHKOSťOU, PLESňOU A ZATUCHNUTÝM VZDU-
CHOM NIELEN V GARáŽACH A PIVNICIACH CELOROČNE 
OBÝVANÝCH DOMOV, ALE PREDOVšETKÝM NA CHATáCH, 
CHALUPáCH, V REKREAČNÝCH OBJEKTOCH ČI KARAVANOCH 
Sú úČINNÝM POMOCNíKOM TEPLOVZDUšNé SOLáRNE PANE-
Ly SOLARVENTI. 

účinne proti vlhkosti

bude mu dodaná kompletná strešná sada 
pre tento účel. Inštalácia týchto panelov je 
jednoduchá, takže tí zručnejší to zvládnu 
aj sami. Najvhodnejšie miesto pre panel je 
to, ktoré je orientované čo najviac na juh, 
kde nedopadá tieň z okolitých stromov 
a iných objektov. 

A ako tento malý zázrak funguje? Úpl-
ne jednoducho. V samotnom solárnom 
paneli je umiestnená solárna bunka a na 



hlAvnými funkciAmi 
sú práve vetrAnie, 
odvlhčovAnie A tem-
perovAnie ‒ to všetko  
pri bezplAtnej pre-
vádzke, úplne nezá-
vislej nA elektrickom 
pripojení.

25

Systém je funkčný aj v zimnom období, 
kedy je slnečného svitu menej. Aj pár ho-
dín slnečného svitu stačí k tomu, aby sa ob-
jekt prevetral a zamedzilo sa usadzovaniu 
vlhkosti. Najmenší model SolarVenti SV2  
s výkonom 200 W je určený pre priestory 
do 20 m² a zvyšuje teplotu oproti vonkaj-
šej teplote približne o 11 °C. SolarVenti 
SV7 s výkonom 500 W sa hodí do priesto-
rov nepresahujúcich 40 m². Najväčší mo-
del SolarVenti SV30 s výkonom 2 200 W 
je vhodný do priestorov do 140 m² a zvy-
šuje teplotu až o 40 °C. To znamená, že ak 
je vonku -20 °C, bude do domu vháňaný 
vzduch temperovaný na 20 °C.

Ivan Bálent, autorizovaný predajca SolarVenti

900 54 Jabloňové 244, 

tel.: +421 948 335 112

ivan.balent@hotmail.sk

www.solarventi.sk

zadnej perforovanej stene ventilátor. Pri 
slnečnom svite začne solárna bunka vy-
rábať prúd potrebný na spustenie a chod 
ventilátora. Zadnou stranou panelu sa do 
panelu nasaje čerstvý vzduch z vonku, vo 
vnútri panelu sa ohreje a ventilátor ho 
následne vženie dovnútra  chaty či domu. 
Tým, že celý systém funguje na báze pre-
tlaku, nie sú potrebné ďalšie rozvody vnút-
ri domu. Temperovaný a čerstvý vzduch, 
ktorý je vháňaný dovnútra, vytláča vlhký a 
zatuchnutý vzduch netesnosťami von. To-
uto cirkuláciou vzduchu  sa zamedzí  usa-
dzovaniu vlhkosti vo vnútri domu a tým aj 
vzniku plesní. Ak ste zvyknutí zazimovať 
vašu chalupu na jeseň a vypnúť všetky prí-
pojky, môžete byť po inštalácii SolarVenti 
na jar príjemne prekvapení čerstvo prevet-
ranou chalupou, kde všetko vonia sviežo. 
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Kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv 
si vyžaduje len minimum pozor- 
nosti. Patrí k inteligentným kot-

lom, ktorý väčšinu vecí urobí za vás. 
Dokáže napríklad samostatne pracovať 
a súčasne diagnostikovať vzniknuté prob-
lémy, automaticky sa nastaviť na dĺžku 
dymovodu pri zachovaní najvyššej mož-
nej účinnosti či merať kvalitu spaľovania 
a prietok vykurovacej vody. Navyše má 
moderný dizajn, takže nenaruší harmóniu 

žiadneho interiéru. Za svoj štýlový dizajn 
bol dokonca vyznamenaný cenou Red Dot 
Design Award. 

Nízke prevádzkové náklady 
Kondenzačný kotol ecoTEC exclusiv s ex-
kluzívnymi parametrami je k dispozícii 
v troch výkonových verziách a bez ohľadu 
na to, ktorý si vyberiete, vždy dostanete 
výnimočnú kvalitu. Vyznačuje sa kom-
paktnými rozmermi, preto si nájde miesto 

AK HORúČKOVITO ROZMÝšľA-
TE, ČíM By STE TENTO ROK NA 
VIANOČNé SVIATKy POTEšILI 
SVOJU RODINU, MáME PRE 
VáS JEDEN TIP. INVESTUJTE DO 
KVALITNéHO KOTLA ZNAČKy 
VAILLANT. TENTO DARČEK SA 
POSTARá O PRíJEMNú TEPEL-
Nú POHODU PO CELú ZIMU, 
DOSTATOK TEPLEJ VODy PRE 
CELú DOMáCNOSť A NAVy-
šE NIŽšIE úČTy ZA ENERGIE. 
ZOSTAVA KONDENZAČNéHO 
KOTLA ECOTEC EXCLUSIV SO 
ZáSOBNíKOM TEPLEJ VODy 
VáM SPRAVí RADOSť NIELEN 
POČAS TOHTOROČNÝCH VIA-
NOČNÝCH SVIATKOV, ALE AJ 
V NASLEDUJúCICH ROKOCH.

Užitočný darček 
pre celú rodinu
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nielen v rodinných domoch, ale aj menších 
bytoch. Široký rozsah modulácie výkonu 
už od 2,4 kW umožňuje kotlu priebež-
ne prispôsobovať svoj výkon skutočnej 
potrebe tepla a tým znižovať náklady na 
energie. K znižovaniu prevádzkových ná-
kladov tiež napomáha vysoko účinné čer-
padlo. Toto čerpadlo v porovnaní so štan-
dardnými jednostupňovými čerpadlami 
má nižšiu spotrebu elektrickej energie až  
o 76 %. Kotol značky Vaillant netreba zdĺ-
havo a komplikovane nastavovať. Vďaka 
schopnosti inteligentného samonastave-
nia je jeho montáž vecou len niekoľkých 
minút. 

Zostavy príjemné aj na pohľad
Ak ku kotlu ecoTEC exclusiv pripojíte 
vhodný zásobník, vytvoríte bezchyb-
nú, účinnú, ale aj oku lahodiacu zostavu. 
Z hľadiska maximálneho komfortu a mi-
nimálnej inštalačnej plochy tvorí kotol 
ideálny pár so 70 l závesným zásobníkom 
uniSTOR. Zásobník teplej vody sa dá veľ-

mi variabilne namontovať vpravo alebo 
vľavo od kotla, alebo ho umiestniť pod 
neho. Zapadne do rôznych výklenkov, 
zádverí, prekážať nebude ani v kúpeľni. 
Ak má vaša domácnosť vyššie nároky na 
teplú vodu, odporúčame k nemu inšta-
láciu stacionárneho zásobníka uniSTOR 
s objemom 120 alebo 150 litrov. Odstup 
od steny či vzdialenosť kotla od zásobní-
ka si pritom môžete flexibilne prispôsobiť 
podľa vašich osobitých požiadaviek. Vďa-
ka novej funkcii Aqua-Power-Plus dokáže 
ecoTEC exclusiv už v priebehu 5 sekúnd 
zvýšiť výkon pre ohrev teplej vody až  
o 14 %. Viac informácií o kotle ecoTEC ex-
clusiv a variabilných zostavách získate na 
www.vaillant.sk.

Reko z materiálov Vaillant

Foto: Vaillant



DOMOV ODJAKŽIVA PREDSTAVUJE ISTOTU, úTOČIšTE 

A OCHRANU NášHO MATERIáLNEHO I DUšEVNéHO 

SVETA, PRETO JE NEMáLO DôLEŽITé CíTIť SA VO VLAST-

NOM DOMOVE BEZPEČNE. AK VšAK ČLOVEK STRATí 

ALEBO NEMá TAKÝTO POCIT V PROSTREDí, KTORé Má 

Byť SyNONyMOM POHODy, POKOJA A RODINNEJ 

HARMóNIE, JE POTREBNé S TÝM NIEČO SPRAVIť. 
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MODERNí 
strážcovia domova

V súčasnosti existuje množstvo rie-
šení slúžiacich na ochranu bývania 
pred neželaným vlámaním, krá-

dežou či znehodnotením majetku. Každý 
by mal uvážiť, ako sa postará o odvráte-
nie eventuálneho nebezpečenstva, ktoré 
môže v dnešnom svete reálne hroziť. Slo-
venský i zahraničný trh disponuje širokým 
spektrom bezpečnostných prostriedkov 
pre vaše ničím nerušené bývanie. Stačí si 
len vhodne a adekvátne vybrať. Pripravili 
sme preto prehľad rozličných ochranných 
mechanizmov a systémov, ktoré vás akiste 
utvrdia v pocite neohrozeného pokoja.

mecHaNIckí a eLekTRoNIckí 
STRážcoVIa
Pomerne najrozšírenejšou ochranou pred 
nevítanými návštevníkmi sú mechanické 
a elektronické zabezpečenia. Práve me-
chanické bezpečnostné zariadenia majú za 
úlohu zamedziť akýkoľvek prístup cudzích 
osôb cez okná, dvere či garážové brány, čo 
predstavuje najväčšie riziko nechceného 
vniknutia do vnútra. Primárnym zákla-
dom sú bezpečnostné dvere s kovovou 
konštrukciou, ktoré sa uzamkýnajú mi-
nimálne na šiestich miestach a majú in-
štalovanú vysokokvalitnú protizlomovú 
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vložku. Ak sa chystáte zadovážiť si takéto 
dvere, odporúčame staviť skôr na kvalitu, 
teda na dvere v bezpečnostnej triede 3, 
pretože sú jednoducho nedobytné. Okná 
zas môžu ochrániť mreže rôznych druhov, 
tvarov i materiálov, ako napríklad klasic-
ké, nožnicové či rolovacie mreže. Ďalším 
vhodným riešením sú bezpečnostné fólie, 
účinne odolávajúce náporu silových úde-
rov, ako aj predokenné rolety, ktoré pat-
ria k jedným z najúčinnejších ochranných 
zariadení, keďže sa dajú len veľmi ťažko 
preraziť.

Elektronické bezpečnostné zariadenia vla-
mačom nijako nezabránia vniknutiu do 
vášho súkromia, avšak prostredníctvom 
hlučného alarmu a blikajúcich svetiel do-
kážu upozorniť na akýkoľvek podozrivý 
pohyb a nežiaduceho narušiteľa vyplašiť. 
Jednotlivé snímače, napríklad snímač 
zmeny stavu teploty, snímač signalizujúci 
rozbitie skla alebo klasický detektor po-
hybu, sú napájané na poplachový systém, 
ktorý spustí príslušné sirény a svetelnú 
signalizáciu. Snímač je možné napojiť i na 
GSM zariadenie, ktorého úlohou je zasla-
nie SMS správy na vybrané telefónne čís-
la, prípadne i na centrálu bezpečnostnej 
agentúry či polície. Poplachový systém 
možno vhodne skombinovať s kamero-
vým systémom, ktorý spoľahlivo zazna-
mená podozrivý pohyb v okolí i v interiéri 
a zároveň uchová dôkazový materiál. 

ocHRaNa pReD NIČIVým  
žIVLom
Svoj majetok by ste si mali uchrániť nie-
len pred zlodejmi, ale aj pred rozsiahlymi 
škodami, ktoré môže spôsobiť požiar či 
únik plynu. Na prevenciu proti vyhoreniu 

dovacím spínačom na vonkajšej strane ga-
ráže. Všetky tri typy sú zabezpečené proti 
nadvihnutiu i proti privretiu prstov. 

POIStENIE POIStkOu
Zaistiť bezpečnosť vášho rodinného 
domu, bytu alebo auta je možné prostred-
níctvom vyššie spomenutých zariadení 
a systémov. Existuje ešte jeden praktický 
spôsob. Ten vás síce neochráni pred ne-
žiaducimi okolnosťami, ale odškodní vás, 
ak dôjde k akémukoľvek narušeniu či zne-
hodnoteniu. Konkrétne ide o poistenie 
majetku. Klienti s obľubou využívajú túto 
možnosť, pretože im zaručuje finančnú 
istotu a akési záchranné koleso v prípade 
katastrofy. Výšku poistnej sumy si v pois-
ťovniach určujete sami podľa vašich mož-
ností a potrieb. 

Ideálnym riešením ničím nerušeného bez-
pečia je skombinovať všetky uvedené va-
rianty: zabezpečiť sa mechanicky, elektro-
nicky i výhodne sa poistiť. Vtedy sa vaše 
sídlo stane akoby nedobytnou chránenou 
pevnosťou a bez najmenších obáv môže-
te rozvíjať váš čas s pokojnou mysľou bez 
stresujúcich obáv o svoju rodinu či maje-
tok.

Veronika Kalinová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a redakcie

sa odporúčajú dymové či plynové senzory, 
doplnené kvalitnými hasiacimi prístroj-
mi. Protipožiarne systémy sú v súčasnos-
ti efektívne a veľmi populárne a mali by 
nimi disponovať všetky domácnosti, ktoré 
majú rešpekt pred devastačnými účinkami 
tohto mocného živlu. Veď nie nadarmo sa 
hovorí, že oheň je dobrý sluha, ale zlý pán!
Ak si však myslíte, že vymenované elek-
trické bezpečnostné zariadenia a systémy 
sú veľmi nákladné a môže si ich dovoliť 
len málokto, mýlite sa. Cenovo sú do-
stupné i pre radového občana, ktorý chce 
svojej rodine dopriať pokojný pocit istoty. 
Jedným z najlacnejších elektronických za-
riadení je inteligentný časový spínač. Ten 
efektívnym spôsobom navodzuje dojem, 
že sa niekto v dome či byte nachádza, pre-
tože dokáže regulovať zapínanie a vypína-
nie televízora, rádia i svetla. Montáž jed-
notlivých elektronických zariadení možno 
docieliť i bezdrôtovo. Je to síce o trochu 
drahšie, ale na druhej strane vám to ušetrí 
náklady za poškodený interiér.

AutO SI NEDAjtE
Nemenej dôležité je ochrániť aj svoje auto, 
ktoré býva často terčom krádeže alebo po-
škodenia. Preto je dobrý nápad investovať 
do kvalitných garážových brán a bráno-
vých systémov, najmä ak vlastníte viacero 
automobilov alebo luxusné vozidlo. Vhod-
ne zvolené bránové systémy dokážu odra-
diť i toho najdychtivejšieho zlodeja.

Rozoznávame tri druhy garážových brán,  
a to rolovacie, sekciové a výklopné. Uzam- 
kýnať sa dajú manuálne i elektronicky. 
Moderné bránové systémy sú napojené na 
motor s elektrickým pohonom na diaľkové 
ovládanie alebo na fotobunku spolu s kó-
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Jedným z prvých krokov pre výber ga-
rážovej brány je výber typu garážovej 
brány. Spoločnosť Pemat vie ponúk-

nuť výber zo 4 typov brán. Ide o tieto typy:

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

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

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

 rolovacia brána – navíja sa na hriadeľ  
 nad otvor garáže.

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

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

Ako si vybrať 
garážovú bránu

GARáŽOVá BRáNA JE 
NEODDELITEľNOU SúČASťOU 

DOMU. VEľMI ČASTO BÝVA 
DOMINANTNÝM PRVKOM NA 
DOME, PRETO JE DôLEŽITé PRI 
VÝBERE BRáNy KLáSť DôRAZ 

NA JEJ CELKOVÝ DIZAJN.
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viac možností vzhľadu vonkajšej strany 
brány. Najčastejšie používané sú v tomto 
prevedení:

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

  pruhovaný motív – atraktívny  
 s rovnomerným rozdelením pruhov na  
 bráne,

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

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

Ďalším z doplnkov dizajnu brány sú pre-
svetľovacie okienka. Je to spôsob, ako pre-
svetliť vnútro garáže a zároveň prikrášliť 
dizajn brány. Na výber je niekoľko druhov 
okienok pre lepšie prispôsobenie k štýlu 
domu. Ďalším krokom po výbere fareb-
ného odtieňa a dizajnu je izolácia panelov 
brány. Pri dnešných nízkoenergetických 
stavbách sa kladie dôraz na kvalitnú izolá-
ciu brány. Dnes je na trhu možnosť izolácie 
od 20 mm – 42 mm. Izoláciu panelu tvorí 
polyuretán. Po obvode je brána izolovaná 
gumeným tesnením. 

VýBeR DoDáVaTeľa 
gaRážoVeJ BRáNy
Keď už máte vybratý farebný odtieň, di-
zajn a izoláciu brány, je dôležité si vybrať 
správneho dodávateľa brány, ktorý vám ju 
dodá a namontuje. Pri výbere dodávateľa 
sú dôležité faktory, ktoré vám zaručia kva-
litnú dodávku brány a tovaru v presnom 
prevedení podľa výberu, v dohodnutom 
čase a termíne a, samozrejme, kvalitný zá-
ručný a pozáručný servis. Skôr ako si brá-
nu objednáte u konkrétneho dodávateľa, 

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

„je dôleŽité mAť dodAný 
kvAlitný tovAr A odborne 
prevedenú montáŽ“.

kVAlItNÝ tOVAR A ODBORNE 
pReVeDeNá moNTáž
Neodporúčame zakupovať bránu bez mon-
táže, pretože odborné nastavenie brány je 
dôležité pre jej dlhodobú životnosť. Neod-
borne namontovaná a nastavená brána má 
za následok krátku životnosť komponen-
tov, neustále sa prejavujúce chyby pri ovlá-
daní a mnoho ďalších problémov, ktoré 
vám nestoja za ušetrené peniaze za mon-
táž brány. Dôležitým krokom pri rozho-
dovaní, akého zvoliť dodávateľa, je aj to, či 
má vo vašom regióne zastúpenie, kde ho v 
prípade záručného alebo pozáručného ser-
visu máte po ruke. Ďalším veľmi dôležitým 
krokom je záruka na garážovú bránu po-
skytnutá od dodávateľa. Každý dodávateľ 
má právo určiť dĺžku záručnej doby. Naj-
kratšia záručná doba na garážovú bránu je 
podľa zákona 2 roky, čo je aj bežné v praxi. 
Pri dlhšej záruke ide spolu so zárukou aj 
cena – čím je záruka dlhšia, tým je cena za 

bránu vyššia. Posledným krokom je výber 
rôznych potrebných doplnkov, ako sú na-
príklad:

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

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

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

Peter Pakši

PEMAT Slovakia s. r. o., Topoľčany, 

tel./fax: 038/53 22 105

mobil zákaznícka linka: 0918 941 882, 

mobil servis: 0918 668 932

e-mail: pematbrany@pematbrany.sk

www.pematbrany.sk
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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

NA BLESKOZVOD JE 
POTREBNé MySLIEť UŽ 
PRI ZáKLADOCH DOMU. 
CHRáNI PRED PRIAMyM 
úDEROM BLESKU, ALE TIEŽ 
PRED JEHO DôSLEDKAMI 
AKO Sú PREPäTIE 
A ELEKTROMAGNETICKé 
RUšENIE.

- 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 zemne- 
 nia.

Reko

Foto: LP – AXIS s.r.o.
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Dverné výplne série Entry predstavu-
jú najvyššiu dosiahnuteľnú kvalitu 
výplní pre plastové vchodové dvere. 

Materiál GFK na báze sklolaminátu bez 
kompromisov spĺňa náročné požiadavky na 

pevnosť a stabilitu. Predstavená modelová kolekcia 
je určená pre tzv. prekrytie krídla dverí, kde lepený spoj 

o ploche až 0,5 m2 zaisťuje vynikajúcu konštrukčnú pevnosť. 
Nadčasový dizajn, originálny vzhľad a vynikajúce tepelnoizolačné 
vlastnosti tak v sebe snúbia skvelú charakteristiku vchodových 
dverí, ktoré sú pre Slovensko novinkou, ale v zahraničí už bežne 
používaným štandardom.

prečo voliť dvernú výplň série gFk entry:
DIZAJN – prekrytý rám krídla,
KVALITA – konštrukčná pevnosť a stabilita,
úSPORA – vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti,
ORIGINALITA – netradičný nadčasový vzhľad,
SPOľAHLIVOSť – jednoduchá údržba a dlhá životnosť.

JeDINeČNoSť a SpoľaHLIVoSť
Tieto vchodové dvere série ENTRY z materiálu GFK tvoria 
kompaktný celok, ktorý spĺňa tie najprísnejšie kritériá v zmysle 
pevnosti, pružnosti, dlhej životnosti aj pri dlhodobo nadprie-
mernej záťaži. Široká variabilita možností vo farebných prevede-
niach i doplnkoch je limitovaná len vašou fantáziou a potrebami. 
Doprajte si tento jedinečný produkt v súzvuku ladných tvarov 
a vysokej kvality, ktorý vás bude sprevádzať po celý život. Nový 
katalóg GFK Entry si môžete vyžiadať u akéhokoľvek kvalitného 
výrobcu plastových okien a dverí.

Reko z materiálov Perito
Foto: Perito

TRADIČNÝ DODáVATEľ  
DVERNÝCH VÝPLNí 
PREDSTAVUJE úPLNE 
NOVú SéRIU GfK ENTRy, 
KTORá JE  MEDZNíKOM  VO 
VÝVOJI – DVERNé VÝPLNE 
PREKRÝVAJúCE KRíDLO DVERí.

Nová séria 
VcHoDoVýcH 
DVeRí
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PALETA

Jednovrstvová farba 2 v 1

Natieranie oceľových zábradlí, železných plotov 
či zárubní dverí je opäť o niečo jednoduch-
šie. Uľahčí vám ho novinka od spoločnosti 
PRIMAlEX – Jednovrstvová farba 2 v 1, 
ktorá v sebe kombinuje základnú aj vrchnú 
farbu. Táto tvrdá a mechanicky odolná farba je 
zárukou, že aj náročné povrchy budú chránené 
dokonale. Precízna príprava podkladu, použitie 
základnej antikoróznej farby a následný náter  
vhodnou krycou farbou. Klasický a náročný 
postup, ktorý dokáže mnohých odradiť. 

Nová syntetická farba Jednovrstvová farba 
2 v 1 je ďalšou novinkou v portfóliu produktov 
spoločnosti PRIMAlEX. Už z jej názvu 2 v 1 

Roztočte to v sprche s kludi 
Fizz! 

Séria sprchových batérií kludi Fizz je 
symbolom výnimočného dizajnu a vysokej 
funkčnosti v segmente ručných a hlavových 
spŕch. Vejár s mäkkým prúdom je unikátny, 
uhol medzi rukoväťou a hlavicou minimálny. 
Toto riešenie je vizuálne krásne a zároveň 
zaručuje prietok vody s priamym prúdením. 
Prúd vody tak nestratí na intenzite a smer 
prúdenia ostane nezmenený. Výsledkom 
je perfektný pocit zo sprchovania silným, 
no zároveň mäkkým prúdom vody. 
Zvlášť zaujímavé sú dva modely hlavových 
spŕch kludi Fizz, ktoré pripomínajú 
futuristicky pôvabnú vrtuľu s energickou 
silou. Dvojdielna a unikátna trojdielna 
sprcha sa dokážu prispôsobiť telesnému 
tvaru človeka a vedia vytvoriť intenzívny 
prúd vody. Netradičné, nápadné a unikátne, 
možno trochu nad vecou! Aj to je však 
celkový inovatívny koncept série kludi Fizz. 

www.kludi.sk

vyplýva, že poskytuje komfort spojenia antiko-
rózneho základu a vrchnej krycej farby do jed-
ného náteru. farba je určená pre povrchy ako 
železo, oceľ, liatina a hliník, rovnako v interiéri 
aj exteriéri. Zábradlia, rebríky, zárubne dverí či 
ploty si vyžadujú použitie tvrdšej a mechanicky 
odolnejšej farby. 

Bezzákladová farba 2 v 1 im navyše poskyt-
ne vysokú antikoróznu a zároveň i povrchovú 
ochranu. Je ideálna aj pre renovácie náterov. 

Predáva sa v deviatich odtieňoch a k dispozícii 
je v 0,75 a 2,5 l baleniach, pričom aplikácia 
farby sa odporúča v dvoch až troch vrstvách. 

www.primalex.sk

certifikát udržateľnosti budovy 
aj vďaka fasáde Schüco

Budova novootvoreného nákupného a ad-
ministratívneho komplexu Centrál sa môže 
pýšiť jednou z najmodernejších technológií 
opláštenia budov v stavebníctve – objektovou 
element fasádou. Výhradným systémovým 
dodávateľom pre fasádu projektu Centrál 
bola spoločnosť Schüco, ktorá sa postarala 
o opláštenie 35 000 m2 fasády. Hliníkové 
konštrukcie Schüco  boli použité pre všetky 
tri budovy polyfunkčného komplexu. Počnúc 
okno-dverným systémom Schüco aWS/
ADS 70.hI a stĺpikovo-priečnikovou fasádnou 
konštrukciou Schüco FW 50+ až po objek-
tové riešenie elementovej (blokovej) fasády, 
podľa požiadaviek architekta so zachovaním 
systémových princípov Schüco USC 65. 

www.schueco.com/web/sk

Nový projekt v karlovej Vsi 

fínsko-slovenský developer yIT Reding začína 
s výstavbou nového rezidenčného projektu 
Byty Villinki v Karlovej Vsi. Nový projekt, 
situovaný na svahu Starých Gruntov, prinesie 
64 bytov v štyroch málopodlažných bytových 
domoch, vyrastajúcich zo spoločnej platformy 
garážového domu. Tá sa snaží kopírovať priro-
dzene klesajúcu terénnu krivku svahu a vytvára 
zaujímavo vertikálne rozložený medzipriestor 
rôznych úrovní chodníkov, trávnikov, stromovej 
zelene, exteriérových schodísk a detského ihri- 
ska. Výstavba nového projektu Byty Villinki sa 
už začala a developer predpokladá ukončenie 
stavebných prác v apríli 2014. Výstavba bude 
prebiehať v jednej fáze, pričom hrubá stavba 
všetkých blokov má byť dokončená v septem-
bri 2013. S predpredajom bytov začne develo-
per v novembri 2012 a prví obyvatelia sa môžu 
do nových bytov nasťahovať v júni 2014. Spo-
ločnosť yIT Reding začala komunikáciu nového 
projektu v Bratislave na slovenské pomery 
netradičným spôsobom. Ako prví sa totiž o vý-
stavbe projektu na Starých Gruntoch dozvedeli 
jeho bezprostrední susedia. Developer tak 
verejnosti dáva jasne najavo, že mu záleží na 
dobrých susedských vzťahoch, a zavádza tak 
nový prístup, ktorý je súčasťou filozofie fínske-
ho štýlu bývania. Developer pri tejto príležitosti 
zriadil na svojej webovej stránke aj sekciu 
venovanú otázkam a dopytom susedov.

 www.yithome.sk/susedia 
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pasívny tehlový dom

Spoločnosť hEluZ cihlářský průmysl, v. o. s., 
stavia v Českých Budějoviciach experimentálny 
rodinný dom, ktorý vyrastie do podoby prvej 
pasívnej stavby z jednovrstvového tehlového 
muriva v ČR. Na tomto objekte sa bude moni-
torovať kvalita vnútorného prostredia, tepelná 
stabilita, tepelné straty a spotreba elektrickej 
energie. Pasívny dom, ktorého obvodovú kon-
štrukciu tvorí jednovrstvové tehlové murivo 
bez dodatočnej tepelnej izolácie, rastúci na 
českobudějovickom výstavisku, má vyvrátiť 
mýty a predsudky, že pasívny dom môže byť 
len drevostavba alebo budova s ťažkou obvo-
dovou konštrukciou a so silnou vrstvou tepel-
nej izolácie. Má ukázať, že české tehly patria 
medzi najlepšie stavebné materiály a v spojení 
s modernými technológiami z nich možno 
postaviť dom, ktorý splní požiadavky pre pasív-
ne domy a zabezpečí takmer nulovú spotrebu 
energie. Pri výstavbe sa využívajú inovačné 

stavebné materiály a postupy. Nadštandardná 
je už napr. realizácia železobetónovej základo-
vej dosky, ktorá je od štrkového podložia izo-
lovaná tepelnoizolačnou vrstvou zhutneného 
násypu penového skla Refaglass. Obvodové 
murivo je vymurované z brúsených tehlových 
blokov hEluZ Family 50 2 in 1 s integrova-
nou tepelnou izoláciou, ktoré majú najlepšie 
tepelnoizolačné parametre na českom a slo-
venskom trhu. Nosnú konštrukciu pultovej 
strechy tvoria keramobetónové stropné panely 
uložené v spáde, ktoré v porovnaní so zatep-
lenou drevenou nosnou konštrukciou strechy 
zaistia vyššiu akumuláciu tepla a zároveň 
zabránia prehrievaniu miestností v druhom 
nadzemnom podlaží. Tepelnú izoláciu strechy 
zabezpečujú dosky z PIR peny. špeciálne sú aj 
okná s tepelnoizolačnými sklami. Viac informá-
cií o experimentálnom rodinnom dome nájde-
te na uvedenej web stránke.

www.heluz.sk.

Vchodové dvere – vizitka 
domova

Vchodové dvere nie sú hocijakým stavebným 
prvkom. Sú bránou do nášho súkromia, obra-
zom vkusu svojho majiteľa a výrazným este-
tickým objektom, ktorý určuje vonkajší vzhľad 
domu. Okrem estetických kvalít sú však na 
vstupné dvere kladené i vysoké funkčné náro-
ky. Musia zvládnuť rozdielne teploty na von-
kajšej i vnútornej strane krídla, mať vynikajúce 
tepelné a zvukové izolačné vlastnosti, vysokú 
triedu bezpečnosti a požiarnu odolnosť. V sú-
časnosti existuje na stavebnom trhu široké 
spektrum možností, aké vchodové dvere zvoliť. 
Pri klasických materiáloch, akými sú drevený 
masív alebo kov (najčastejšie ušľachtilá oceľ 
alebo hliník), sú k dispozícii napríklad MDf 
dosky s obojstrannou hliníkovou fóliou alebo 
plastové dvere. A práve tie si získavajú medzi 
investormi stále väčšiu obľúbenosť. Vyberajú si 
ich pre ich pevnosť a teda vysokú mieru zabez-

pečenia proti krádeži, odolnosť proti poveter-
nostným vplyvom, tvarovú stálosť, jednoduchú 
údržbu, optimálne tepelnoizolačné vlastnosti, 
maximálnu zvukotesnosť, ľahké ovládanie  
a priaznivú cenu. 

S ponukou plastových profilov vchodových 
dverí teraz  prichádza i tradičný výrobca pré-
miových plastových okenných profilov a sta-
vebných materiálov spoločnosť Inoutic.  
Na slovenský trh uvádza dvere z profilu  
Eforte, ktoré ideálne dopĺňajú už súčasné  
portfólio plastových okenných systémov tejto 
spoločnosti a tiež dverové profily Prestige. 
Spoločnosť Inoutic tak v súčasnosti ponúka 
ucelený systém profilov Eforte pre okná  
a dvere – balkónové a po novom i vchodové –
určené pre nízkoenergetické a pasívne no-
vostavby i rekonštrukcie.

www.inoutic.sk

miláno predstavilo český 
dizajnový coNcepT 
 
Taliansky veľtrh MADE EXPO predstavil vo 
svetovej premiére funkčný celok dverného 
kompletu s integrovaným dizajnovým 

kovaním – coNcepT. Všetko z autorskej 
dielne českých výrobcov SAPELI a M&T. Dvere, 
zárubňa a dverové kovanie – partneri, ktorí 
fungujú už roky v spoločnom súlade. Tento 
rok sa však predstavili ako jeden plne funkčný 
celok, v ktorom sa kovanie, čo by ovládací 
prvok dverného krídla, plne zaintegrovali do 
dizajnu dverí. Jednoducho povedané, dverné 
krídlo a kovanie vytvorili dohromady úplne 
originálny funkčný prvok s neobvyklým a veľmi 
nápaditým vzhľadom.
 
„Originálny projekt coNcepT sme sa s naším 
partnerom rozhodli predstaviť v Mekke inte- 
riérového dizajnu, a to talianskom Miláne. 
Myslím, že český design si tu našiel veľmi dôs-  
tojný priestor pre svoju prezentáciu a slávi 
úspech,“ uvádza Ing. David Vítek, vedúci mar-
ketingu SAPELI.
 
Dverové komplety s integrovaným kovaním  
v rámci projektu coNcepT využívajú priamych 

čistých línií a vzájomných kombinácií rôznych 
trendy materiálov, vyúsťujúcich v ich ideálne 
naladené súznenie s celým okolitým interié-
rom. „úplne prvýkrát sme sa pustili do návrhu 
a výroby dverného kovania, ktoré je navrhnuté 
s konštrukčne patentovaným systémom s mož-
nosťou vkladania ľubovoľných materiálov do 
jeho pohľadovej plochy. Pričom tento materiál 
sa v podobe nekončiacej linky prelína do ce-
lého interiéru a stáva sa jednotiacim prvkom,“ 
uvádza Roman Ulich, vedúci vývoja, dizajnu  
a marketingu spoločnosti M&T.

www.sapeli.eu 
www.kliky-mt.cz
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Za jedným z najvýznamnejších ná-
bytkárskych veľtrhov, ktorý sa  
bude konať na výstavisku Agro-

komplex 5. – 10. marca 2013, stojí chariz-
matická a skúsená projektová manažérka  
Ing. Jarmila Lukáčová.

 prípravy významného nábyt-
kárskeho podujatia vrcholia. 
aké sú lákadlá pre návštevníkov 
23. ročníka? 

Predstavíme predovšetkým nové trendy 
v nábytkárskom odvetví a súčasný dizajn. 
Súčasťou bude i diskusné fórum na aktu-
álne témy a nebude chýbať ani prestížna 
súťaž o Ceny veľtrhu, ktorú udelí me-
dzinárodná hodnotiteľská komisia tým 
najlepším vystaveným exponátom. Samo-
zrejme, nesmiem opomenúť, že všetky 
vstupenky sú žrebovateľné s možnosťou 
vyhrať nábytok do celého bytu. Som veľ-
mi rada, že veľtrhu sa podarilo vybudovať 
dobré meno a na výstavnej ploche  
20 000 m2 sa predstavuje viac ako 400 
firiem z rôznych štátov. Pravidelná každo-
ročná účasť približne 70 000 návštevní-
kov je dôkazom toho, že podujatie je ako 
komunikačnou a prezentačnou príležitos-
ťou pre firmy, tak i príjemným lákadlom 
pre širokú verejnosť.

 Na veľtrhu dávate priestor aj 
mladým dizajnérom? 

Ako reakcia na stále väčšiu potrebu indi-
viduality v bývaní sa všeobecne zvyšuje 
záujem verejnosti o dizajn. Fórum dizajnu  
je projektom Katedry dizajnu Vysokej 
školy výtvarných umení v Bratislave, res-
pektíve Výskumno-realizačného centra. 
Projekt vznikol pred viac ako šestnástimi 
rokmi a pri jeho zrode stál Agrokomplex ‒  
Výstavníctvo Nitra, ktorý túto nekomerč-
nú aktivitu organizuje spolu s VŠVU a so 
Slovenským centrom dizajnu. Prvoradým 
cieľom tejto akcie je podporiť autorský 
dizajn, jeho tvorcov ‒ dizajnérov a v nepo-
slednom rade i kvalitnú, domácu sériovú 
produkciu. 

 Zariaďovanie interiéru či výber 
bytových doplnkov je väčšinou 
dámska záležitosť. Čím motivu-
jete mužov?

Ja si nemyslím, že zariaďovanie je parketa 
výhradne pre ženy. Poznám veľa mužov, 
ktorí majú dobrý vkus a cit pre zariaďova-
nie. Dokonca pri zariaďovaní nášho domu 
sme sa vždy radili s odborníkmi s mužmi. 
Na náš veľtrh chodia podľa štatistík muži 
aj ženy zastúpení rovnako. 

 Vy ako žena a navyše projek-
tová manažérka významného 
nábytkárskeho podujatia máte 
doma tie najmodernejšie prvky? 



Nábytok 
a bývanie 2013 –  
za všetkým hľadaj ženu

39

 
 Čo považujete za najdôležitej-

šie pri vytváraní harmonického 
domova?   

Priestor pre každého jednotlivca, ktorý sa 
nenápadne prelína s priestormi na tráve-
nie spoločných chvíľ s rodinou. 

Reko v spolupráci s výstaviskom Agrokomplex

Foto: Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š. p.

Ja osobne mám rada nadčasový dizajn. 
Nepotrpím si na aktuálne hity. Mám rada 
tlmené farby a priestory s atmosférou, 
ktoré vytvárajú pocit príjemného domo-
va. Z času na čas však aj v nadčasovom 
šatníku treba zmeniť doplnky. Aktuálne 
bytové doplnky vždy dodajú interiéru 
potrebnú iskru.





Zimné obdobie nás chtiac-nechtiac núti 
zdržiavať sa viac v našich príbytkoch ako 
v krásnej, avšak nehostinnej prírode. Na 
druhej strane nám tento čas dáva možnosť 
venovať sa zútulňovaniu svojho bývania, aby 
sme si viacej vážili hrejivé teplo domova. Preto 
by sme mali ponúknutú príležitosť využiť a dať 
voľný priebeh našej imaginácii a tvorivosti 
pre zintenzívnenie krásy a pohodlia vo 
svojich domovoch. Dovoľte nám, aby sme 
boli zdrojom nápadov pre kreovanie vášho 
životného priestoru na bývanie s nádychom 
invenčnosti a espritu.



PARíŽSKy ByT… V MySLI SA NáM VyNáRAJú PREDSTAVy O TAJ-
NEJ LáSKE, MILOSTNÝCH VZťAHOCH, ROMANTIKE, EURóPSKEJ 
KRáSE. MIESTNOSTI ZDOBIA VySOKé STROPy S VEľKOLEPÝMI 
ARCHITEKTONICKÝMI DETAILMI. MALé BALKóNIKy SO ZáBRAD- 
LíM Z TEPANéHO ŽELEZA NúKAJú VÝHľADy NA MALEBNé ULIČ-
Ky ČI RIEKU SEINU. 

paríža
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Parížsky interiérový dizajn v sebe 
kombinuje množstvo štýlov ‒ od 
baroka, rokoka, neoklasicizmu, art 

deco, cez prvky typické pre oblasť Stredo-
moria až po námety z kabaretného pros-
tredia. Pokiaľ uvažujete, čo sa skrýva za 
elegantnými parížskymi múrmi a ako si 
preniesť ich atmosféru a štýl bytového di-
zajnu k sebe domov, pokúste sa začleniť do 
priestoru niektoré z nasledujúcich prvkov.

Farby a akcent čiernej 
Sýte farby drahokamov ako smaragdová 
zelená, karmínová červená či kráľovská 
modrá sú zdôraznené čiernou, bielou a zla-
tou. Čierna je akcentnou farbou a zároveň 
zjednocujúcim prvkom izieb Paríža. Zvoľte 
však také riešenia, aby priestor nevyzeral 
príliš tmavo. Nájdite natieraný drevený 
nábytok, rámy, textílie, tienidlá a doplnky 
v čiernej farbe alebo s čiernym lemovaním. 

Nábytok
Vyrezávaný drevený nábytok v tmavých 
tónoch či so škvrnami so zlatým nády-
chom… Popraskaná a rozrušená kombi-
nácia čiernej a slonovinovej farby pridá 
vizuálne dreveným kusom na rokoch. Nič 
nie je podstatnejšie ako vhodný nábytok. 
Jednotlivé kusy by mali pôsobiť, akoby ste 
ich hľadali veky. Nábytok by mal vyzerať 
staro a používane, nie však opotrebovane!

Nezabudnite, že každá francúzska spálňa 
má svoj romantický toaletný stolík! Oby-
čajnému stolíku môžete dodať luxusný 
vzhľad, ak ho zahalíte do hodvábu, pridáte 
zrkadlá a volány. Celkový dojem umocnia 
doplnky v štýle vintage, rámiky a flakóny. 

Okrúhle stoly by mali mať vrstvené obru-
sy. Nič nevystihuje Paríž lepšie ako malý 
stolík a stoličky a lá bistro. Ku kávovému 
stolíku umiestnite veľký otomán, pokry-
tý bohato zdobenými tkaninami. V pa-
rížskom interiéri sa vždy nájdu aj kované 
kusy nábytku. 



Po stáročia sú Francúzi 
známi svojím štýlom  
a vyberaným vkusom vo 
všetkých dekoratérskych 
oblastiach. interiérový 
dizajn nie je výnimkou.
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Parížsky interié-
rový dizajn v sebe 

kombinuje množstvo 
štýlov – od baroka, 
rokoka, neoklasiciz-
mu, art deco, cez Prv-
ky tyPické Pre oblasť 
stredomoria až Po 
námety  z kabaretné-
ho Prostredia.

Tkaniny, čalúnenie, koberce
Zamat, damašek, brokát, hodváb či tradič-
ný ľan, alebo plátno – textílie, ktoré možno 
nájsť v miestnostiach v štýle Paríža. ľan  
a plátno často využívajú kockované vzoro-
vanie – či už v malej, alebo veľkej mierke – 
vo vzájomne príbuzných farbách. Luxus-
ný starosvetský vzhľad umocnia strapce, 
šnúrky, lemovanie a iné detaily. Môžete 
použiť široké pruhy, štruktúrované tkani-
ny či patinované kože.

Nábytok, postavený na vyrezávaných no-
hách, by mal byť čalúnený nádhernými, 
zdobnými látkami s krajčírskymi detailmi. 
Vankúše zabezpečia pohodlie, ale i elegan-
ciu.   

Podlahy z tvrdého dreva by mali byť tmavo 
sfarbené a pokryté starými orientálnymi 
kobercami. Tie dodajú zemniace vzory, 
farby i závan dávnych čias.
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také, ktoré zobrazujú francúzske scény. 
Čím staršie vyzerajú, tým lepšie! Nemusia 
fungovať, iba musia úžasne vyzerať!

Dekorácie okien
V závislosti od celkového štýlu miestnosti 
a jej využitia, na okná možno použiť pada-
vé závesy, doplnené drapériami, volánmi, 
strapcami, hodvábnymi šnúrkami. V jed-
noduchšie poňatých izbách možno ponad 
okenice alebo drevené žalúzie použiť ľano-
vé alebo plátenné závesy.  

Doplnky
Pre celkové dotvorenie interiéru a lá Pa-
ríž použite veľké zrkadlá v štýle vintage, 
architektonické prvky (stĺpy, krakorce), 
záhradné sochy, doplnky z čierneho drôtu, 
hodiny, škatule na klobúky, luxusné hod-

vábne vankúše, vintage svietniky, kvetiny 
a rastliny, porcelán, jemné porcelánové bá-
biky atď.

Po stáročia sú Francúzi známi svojím štý-
lom a vyberaným vkusom vo všetkých 
dekoratérskych oblastiach. Interiérový di-
zajn nie je výnimkou. Parížske riešenie by-
tov je obzvlášť pôvabné a vkusné. Francúz-
sky štýl môže byť viac či menej nazdobený, 
vždy je však atraktívny. Skúste preniesť 
kúsok z neho i k sebe domov!

Autor: Ing. Renáta Botev, Interiérový dizajnér  

a zakladateľ Real Beauty Interior Design, 

www.rbinterior.webs.com, 

facebook.com/RealBeautyInteriorDesign 

z angl. originálu preložila Ing. Lenka Andelová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a redakcie

Osvetlenie
Čo sa osvetlenia týka, zvoľte nástenné 
svietidlá s čiernymi hodvábnymi tienidla-
mi, krištáľové lustre a stolné lampy so 
strapcovými tienidlami. 

Dekorácie stien
Použite veľké plagáty s francúzskymi pa-
miatkami a parížskymi budovami. Ak sa 
vám podarí nájsť maľby, staré čierno-biele 
pohľadnice alebo fotky v sépiových tónoch 
zobrazujúce čokoľvek francúzske, tým 
lepšie. ľahko nájdete zámky, pastorálne 
scény, pohľady na Eiffelovu vežu, mone-
tovské impresionistické maľby či obrazy 
člnov na Seine.

Ústredným bodom parížskych miestností 
sú často veľké hodiny. Nájdite reproduk-
cie hodín s francúzskym označením alebo 
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ČO JE TO VLASTNE GLA-
MOUR? VO VšEOBECNOSTI 
ZA SLOVO GLAMOUR VĎA-

ČíME HOLLyWOODU DVAD-
SIATyCH – TRIDSIATyCH 

ROKOV, TAKZVANá „ZLATá 
DOBA“, KDE SA TENTO šTÝL 

ZAČAL NAJSKôR OBJAVO-
VAť VO fILMOVOM PRIEMy-
SLE. GLAMOUR AKO POJEM 

V INTERIéROVOM DIZAJNE 
SA KU NáM PRIHOVáRA 
LUXUSOM, EXOTICKÝMI 

DREVAMI, UšľACHTILÝMI 
KOVMI, VZáCNyMI LáT-

KAMI A V NEPOSLEDNOM 
RADE DIZAJNOM NA MIERU. 

GLAMOUR By NEMAL Byť 
HLAVNE O PENIAZOCH, ALE 
SKôR O POSTOJI, ELEGANCII 

A ľAHKOSTI.

interiéru

Je to štýl, ktorý nie je nápadný okáza-
losťou, ale vyniká zámerom a hlavne 
ľuďmi, ktorí ho výrazne dopĺňajú. 

Je to o spolužití ľudí a priestoru, ale nie 
o prvoradom záujme o názor iných. Štýl 
glamour sa nesnaží urputne potešiť navo-
nok každého, ale dáva priestor objavovať 
a nachádzať súhru. Dotyk glamour sa dá 
docieliť v každom interiéri, dôležitá je jeho 
správna interpretácia. 

Pokiaľ uvažujete o vytvorení toho správ-
neho espritu pre váš domov, tak vám vie  
vyjsť v ústrety štúdio Glamour Interiors, 
ktoré sa zameriava hlavne na správnu in-
terpretáciu či už glamour, alebo iného štý-
lu.  Tím tvoria mladí scestovaní dizajnéri, 
ktorí vďaka možnosti pracovať a pôsobiť 
v zahraničí vynikajú schopnosťou kombi-
novať rôzne štýly a žánre. Tento spôsob 
zariaďovania interiérov sa konečne teší 
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obľube aj v našich zemepisných šírkach.  
Štúdio ponúka službu realizácií interiérov 
na kľúč, ale aj zvlášť  poradenstvo, poprípa-
de výber vhodných farieb a materiálov pre 
váš interiér. Glamour Interiors disponuje 
vlastnou dielňou na šitie a spracovanie by-
tového textilu. Taktiež ponúka výrobu ná-
bytkov a sedačiek na mieru, vďaka čomu 
má možnosť uspokojiť nielen klientov, 
ktorí uprednostňujú luxusný značkový ná-

bytok, ale aj klientov s menším rozpočtom 
na zariadenie interiéru. Cieľom štúdia je 
vytvoriť pre vás interiér, ktorý spĺňa všet-
ky atribúty teplého domova a zároveň spĺ-
ňa požiadavky na funkčnosť a efektívnosť 
využitia celého priestoru. Vďaka širokej 
škále materiálov (tapety, textílie, koberce, 
parkety, kamene, mozaiky atď.) je schopné 
rýchlo a efektívne navrhnúť váš interiér 
z pohodlia showroomu. 

V ich filozofii si osvojili to, že najdôležitej-
ším prvkom vášho interiéru ste práve vy, 
vaše obľúbené veci, farby a pocit, ktorý 
chcete po príchode domov zažívať. Kaž-
dý správny dizajnér musí v prvom rade 
zakomponovať vaše potreby a nesnažiť sa 
iba odprezentovať svoj rukopis. Aj keď ide-
álna je práve kombinácia oboch strán.  Po-
žiadavky klienta online zakresľujú dizajné-
ri už počas prvých stretnutí, vďaka čomu 
ma klient možnosť sledovať, ako mu jeho 
návrh rastie pred očami. Práve tento druh 
vizualizácií sa im veľmi osvedčil v kon-
traste s programami, ako sú napríklad  
3 ds Max, ktoré častokrát síce ponúknu 
foto realitu, ale bez života. Štúdio Gla-
mour Interiors ponúka okrem komplex-
ných realizácií interiérov aj čiastočné 
úpravy, kedy má klient po rokoch býva-
nia v danom priestore iba chuť na osvie-
ženie a nie na veľmi invazívnu zmenu. 
Popri spomenutých službách si môžu 
zákazníci vybrať aj zo širokej škály do-
plnkov, akými sú obrazy, lampy, vázy, 
bytové vône atď. Glamour Interiors, ako 
výhradný dodávateľ nábytku značiek 
Baker, Christopher Guy a Ralph Lauren 
na Slovensku, sa teší na vašu návštevu  
a prípadnú spoluprácu. Viac o štúdiu sa 
dozviete na www.glamour-interiors.sk.  

Reko v spolupráci so štúdiom Glamour Interiors

Foto: Glamour Interiors, Christopher Guy, Baker      
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JE ZNÁME, ŽE PRIESTOR, 
KTORý OBýVAME, 
UMIESTNENIE PREDMETOV, 
FAREBNé LADENIE A CELKOVé 
VYZNENIE INTERIéRU MAJÚ 
VPLYV NA NAŠU PSYCHIKU 
A V KONEČNOM DôSLEDKU 
AJ NA FYZICKé ZDRAVIE. AK 
TÚŽITE VDýCHNUť VÁŠMU 
PRíBYTKU NOVý VZHľAD 
ALEBO HO POTREBUJETE 
LEN JEMNE DOLADIť, TAK 
SA SKÚSTE INŠPIROVAť 
ORIGINÁLNYM DIZAJNOM PRE 
PREMENU VÁŠHO DOMOVA. 

kreslo Diba, 
výrobca a dizajn Beltá

knižnica Brera, 
dizajn Lievore Altherr Molina, 

výrobca EmmeBi 
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Lampa Linkchain, 
dizajn Mariví Calvo & Ray Power, 
výrobca LZf Lamps

 knižnica cubic orbit Fun, 
výrobca a dizajn Bonaldo

 Stolík Agol, 
výrobca a dizajn Beltá

 Stolík Planet Gold, 
výrobca a dizajn Bonaldo 
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Šatník Storage, 
dizajn Piero Lissoni, 
výrobca Porro

kreslo jag, 
výrobca a dizajn Bonaldo

krb Thor, 
dizajn Ivano Losa, 
výrobca AK47



 Stolička Lei tech, 
výrobca a dizajn Bonaldo

 Sedačka Tolomeo, 
výrobca a dizajn Bonaldo

kuchynský stôl a stoličky Woody, 
dizajn a výrobca B&T Design

Stojan na drevo Nuvola, 
dizajn Ivano Losa, 
výrobca AK47

Reko v spolupráci s Inspire Design,  

Foto: Inspire Design                              
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Aplikácia liatych podláh v obytných 
interiéroch je moderný trend,  
ktorý ponúka praktické a dizajno-

vo neobmedzené riešenia ako alternatívu 
k dlažbe, dreveným podlahám, linoleu 
(PVC) a kobercom. Ich rozsah použitia je 
široký, od bytov, domov, kancelárií, po ga-
ráže, kúpeľne, sociálne zariadenia, vstup-
né haly, galérie, obchody, reštaurácie, bary 
a pod.

Hlavný rozdiel medzi priemyselnými 
podlahami a liatymi podlahami v interié-
roch je v ich povrchovej úprave a dizajne. 
Pri priemyselných podlahách je najdôle-
žitejšia funkčnosť a nikoho netrápi, že 
podlaha je po týždni prevádzky vysoko-
zdvižných vozíkov niekde v sklade špinavá 
a doškriabaná. Drobné škrabance nema-
jú absolútne nijaký vplyv na funkčnosť 
podlahy, ale z estetického hľadiska sú pri 
použití v interiéroch neželané. Spoločnosť 

4 IMAGE používa rôzne postupy a tech-
nológie na ich elimináciu a podlahy z ich 
ponuky ostanú pri správnej údržbe dlho 
pekné. Špecifikom týchto liatych podláh 
je nekonečný výber farieb, štruktúr a po-
vrchov. Zákazníci tak nie sú odkázaní na 
výber z katalógov, ale sami si môžu navrh-
núť svoju novú podlahu. Od jednoduchých 
jednofarebných podláh až po umenie na 
podlahe, kde je každý m2 originálnym die-
lom tak ako obraz od maliara.

K výrobe liatych podláh sa používajú 
viaceré materiály od renomovaných vý-
robcov tak, aby zohľadňovali prostredie, 
zaťaženie, podklad, funkčnosť a vizuálny 
charakter podlahy. Najpoužívanejšie sú 
syntetické živice, epoxidy, polyuretány 
a v poslednej dobe sú veľmi žiadané aj lia-
te podlahy na cementovej báze, ktoré sa 
svojím charakterom blížia k prírodnému 
kameňu alebo liatemu betónu. 

ASI KAŽDÝ Z NáS POZNá 
PRIEMySELNé LIATE PODLA-
Hy Z VEREJNÝCH PARKOVíSK, 
OBCHODNÝCH DOMOV, 
SKLADOVÝCH PRIESTOROV, 
VÝROBNÝCH HáL A PODOB-
NE. TIETO PODLAHy VyNI-
KAJú VySOKOU PEVNOSťOU, 
ODOLNOSťOU A Sú ZDRA-
VOTNE NEZáVADNé. 

LIATE 
PODlAhy
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Z dizajnového hľadiska sú liate podlahy 
ultramoderným trendom, ktorý pomaly 
preniká aj na Slovensko. Veľmi obľúbená 
je čisto biela liata epoxidová podlaha, kto-
rá disponuje dokonale hladkým, bezšpáro-
vým, jednoliatym povrchom s príjemným 
saténovým leskom. Takáto podlaha vytvá-
ra dokonalý pocit čistoty, luxusu a moder-
ného bývania. Svojím charakterom nechá 
vyniknúť ostatným prvkom v interiéri 
a vzhľadom na bielu farbu sa veľmi ľahko 
kombinujú ostatné farby v priestore.

Výhody liatych podláh
Bezšpárová technológia umožňuje vytvá-
ranie jednoliatych celkov až do cca 100m2 
bez jedinej špáry alebo dilatácie, čo je 
predpokladom ľahkej údržby. Podlahy sú 
vyslovene vhodné na podlahové vykurova-
nie, kde svojou malou hrúbkou a dobrou 
tepelnou vodivosťou pôsobia príjemne 
na dotyk a šetria náklady na vykurovanie. 
Hrúbka podláh v závislosti od druhu je od 
3 – 25 mm, takže umožňujú bezproblémo-
vé napojenie na ostatné povrchy v interiéri 
ako napríklad dlažbu, koberec alebo pláva-
júcu podlahu aj bez potreby prechodových 
líšt. Poskytujú veľké množstvo kreatív-
nych techník ako napríklad perleť, fareb-
né chipsy, glitre, prelivy farieb, matné aj 
lesklé povrchy, rôzne vzory, nadpisy, logá. 

Liate podlahy sa správajú podobne ako 
podlahy z masívneho dreva a dajú sa reno-
vovať, brúsiť, lakovať a opravovať. Investí-
cia do nich sa vám určite vyplatí.

Skúsenosti z  praxe ukazujú, že správna 
príprava podkladu je rozhodujúca pre apli-
káciu liatych podláh  a ich použitie je vhod-
né zapracovať už do samotného projektu 
počas prípravy stavby. Správne zvolený 
druh liatej podlahy pri vhodnej údržbe 
bude svojim majiteľom robiť radosť a dob-
rú službu dlhé roky.

Spoločnosť 4 IMAGE ako popredný slo-
venský realizátor liatych podláh s dlho-
ročnými skúsenosťami sa špecializuje na 
občianske stavby s množstvom úspeš-
ných projektov. Viac informácii získate na  
www.liatepodlahy.sk.

Reko z materiálov 4 IMAGE

Foto: 4 IMAGE
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TABLET, SMARTfóN ALEBO ULTRABOOK? SPOLOČNOSť ASUS PRINášA PRE KAŽDéHO NIEČO, 
STAČí SI LEN VyBRAť, KTORá NOVINKA VáS OSLOVí.

telefón alebo tablet?

Skutočne unikátne zariadenie 
ASuS PadFone 2 v sebe kombinuje telefón a tablet. Základom je 4,7-palcový telefón 

s operačným systémom Android vo verzii 4.0.3, ktorý je možné veľmi jednoducho 
využívať aj vo forme tabletu. Druhou časťou Padfonu je totižto špeciálna dokovacia 
stanica, ktorá je vybavená 10,1-palcovým displejom a má tvar elegantného tabletu. 
Padfone tak využijete nielen na telefonovanie, ale aj na multimediálnu zábavu bez 

kompromisov malej obrazovky telefónu. K dokovacej stanici taktiež môžete pripojiť aj 
externú klávesnicu, vďaka čomu pretransformujete Padfone na takmer plnohodnotný 

notebook. 

Najlepší tablet na trhu
tablet Google Nexus 7, ktorý vyrába spoločnosť ASUS, sa môže pýšiť 
najlepším pomernom cena/výkon na trhu. Toto 7-palcové zariadenie je 
totižto vybavené štvorjadrovým procesorom Nvidia tegra 3. V praxi to 
znamená, že zariadenie je neskutočne rýchle – reakcie sú plynulé, preh-
liadanie internetu je pohodlné, sledovanie filmov je vzrušujúce a hranie 
hier zábavné. 

Trochu iný Transformer
Transformer Infinity patrí medzi najluxusnejšie tablety, ktoré si môže-
te momentálne kúpiť. Je to riešenie navrhnuté pre náročných zákazníkov 
a zodpovedajú tomu aj použité technológie – krásny dizajn tela z brúse-

ného hliníka pôsobí elegantne a punc jedinečnosti pridáva tabletu aj veľmi 
kva- litný displej s Full hD rozlíšením a technológiou IpS+. V praxi to znamená, že 

displej je jasný a farebný – na sledovanie a prezentáciu multimediálneho obsahu ideálne 
zariadenie. Vďaka prídavnej hardvérovej klávesnici však tablet využijete aj na prácu. 

Najmä tvorba dokumentov je neporovnateľne efektívnejšia. Dokovacia stanica 
s klávesnicou taktiež predlžuje výdrž batérie tabletu.

Dokonalý ultrabook
Ultrabooky sú novou generáciou notebookov, ktoré disponujú výbornou výdržou 
batérie a ďalšími vlastnosťami, vďaka ktorým je práca s týmto druhom počítačov 
pohodlnejšia. Ultrabooky síce obvykle nie sú vybavené DVD mechanikou, modely 
série ASuS S56 sú však výnimkou a túto možnosť ponúkajú. Disponujú výborným 
výkonom, vďaka čomu ide o vhodnú voľbu, pokiaľ si chcete do domácnosti kúpiť 
nový počítač na prácu aj zábavu. Modely série S56 sú kompatibilné aj s novým ope-
račným systémom Windows 8. Viac informácií nájdete na www.asus.sk

Reko z materiálov spoločnosti ASUS,  Foto: ASUS     
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Schody –
SCHODy DNES UŽ NIE Sú LEN 
fUNKČNOU SúČASťOU INTE-  
RIéROV. DIZAJNéRI SA PRI RIE- 
šENí PRIESTORU S NIMI RADI 
POHRáVAJú A TAK V SúČAS-
NÝCH OByTNÝCH PRIESTOROCH 
OBJAVíTE SCHODy, KTORÝCH 
PREVEDENIE ČASTOKRáT HRA-
NIČí S UMELECKÝM DIELOM.

V modernom interiéri schody stratili 
svoju previazanosť so stenou a sta-
li sa plnohodnotným interiérovým 

prvkom. Pre súčasné schodisko sú charak-
teristické čisté línie, odľahčená konštruk-
cia a zaujímavá kombinácia použitých ma-
teriálov. 

kam S Ním
Pred tým, ako pristúpite k výberu vhodnej 
konštrukcie, zamyslite sa nad tým, kam 
schodisko umiestnite, aby korešpondo-
valo s vaším životným štýlom. Ak trávite 
veľa času v obývačke, potom je vhodné 
umiestniť schodisko tak, aby ústilo do 
spoločenských častí domu. Umocníte tak 
spoločenskú funkciu týchto priestorov. Ak 
budú schody viesť do spálne a intímnej 
časti domu, je lepšie umiestniť schodisko 
bokom od všetkého ruchu. Svojím umiest-

nením by nemalo brániť v plynulom  
chode domácnosti a použitá konštrukcia 
či materiály by mali zodpovedať celkové-
mu charakteru interiéru.

ľaHko a VZDuŠNe
Klasické vstavané schody zapustené do 
steny sú pomaly nahrádzané montovaný-
mi konštrukciami, ktoré sú transparentné, 
nezaťažia priestor a zároveň sú dizajnovo 
atraktívne. V dnešnej dobe čoraz častejšie 
nájdete v obytných priestoroch jednodu-
ché schodiská, ktorých nosné detaily sú 
potlačené, čo podčiarkuje minimalistický 
dojem interiéru. Väčšina nosných kon-
štrukcií moderných schodísk sa skladá 
z dielov, ktoré do seba ľahko zapadajú. 
Vďaka tomu je možné vyskladať akýkoľ-
vek tvar schodiska, ktorý nezaťaží priestor 
svojou masívnosťou. 

 estetika spájania podlaží
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K najrozšírenejším patria tzv. segmentové 
schodiská. Nosná konštrukcia sa skladá 
z viacerých dielcov, ktoré do seba zapa-
dajú ako stavce chrbtice, vďaka čomu  je 
možné v ktoromkoľvek bode zmeniť smer 
schodiska, čím sa prispôsobí akýmkoľvek 
priestorovým podmienkam.

Ďalším typom je točité, tzv. vretenovité 
schodisko. Ide o typ vhodný do menších 
domov či mezonetových bytov, keďže je 
priestorovo najmenej náročný. Jeho stup-
ne sú ukotvené v stredovom stĺpiku, kto-
rý prenáša tiaž schodov do stropnej alebo 
základovej konštrukcie. Pri točitých scho-
diskách by jednotlivé stupne nemali mať 
veľké rozdiely v šírke, zužovať a rozširovať 
by sa mali postupne tak, aby pri chôdzi ne-
vyvolávali nepríjemný pocit. Ideálna šírka 
schodiska je minimálne 90 cm a výška jed-
notlivých schodov 16 – 17,5 cm.

V interiéroch sa stále častejšie objavujú aj 
tzv. konzolové schodiská. Ide o typ scho-
dov, ktorých stupne sú uchytené o ste- 
nu. Nemá podstupnice, a tak pôsobí veľ-
mi ľahkým dojmom. Jednotlivé stupne 
sú v stene ukotvené oceľovými strmeňmi, 
na opačnej strane schody prepájajú pod-
pery na zábradlie. Pri tomto type kon-
štrukcie je možné vytvoriť priame aj točité  
schodisko.

eSTeTIcky a BeZpeČNe
Pri výbere správneho typu schodiska by ste 
mali dbať aj na bezpečnosť. Výška stupňov 
by mala byť 16 – 17,5 cm, šírka nášľapu 
28 – 31 cm v mieste, kadiaľ po schodoch 
kráčate. Celková šírka schodiska by mala 
byť minimálne 90 cm. Či už ste ako mate-
riál schodiska použili sklo, alebo drevo, je 
dôležité, aby povrchová úprava zvoleného 
materiálu bola protišmyková. 

Neoddeliteľnou súčasťou schodiska je zá-
bradlie, ktoré by malo byť vysoké 90 až 
110 cm. Medzery vo výplni by nemali byť 
väčšie ako 13 cm.  Pokiaľ máte v rodine 
malé deti, je dobré nainštalovať na zábrad-
lí dve madlá – jedno nainštalujte nižšie ako 
štandard. A nezabudnite  na detské „dvier-
ka“ pri vstupe a výstupe na schody.

Pokiaľ ste sa rozhodli pre atypické scho-
disko, výstrelky bez použitia zábradlia rad-
šej zavrhnite. Váš dom alebo byt by totiž 
neprešiel kolaudáciou. Bez zábradlia môžu 
ostať schody len do výšky 50 cm.  

V neposlednom rade by bezpečný pohyb 
po schodoch malo podporiť aj osvetlenie.  
Správnym nasvietením sa okrem toho 
z tejto časti vášho domu môže stať zaují-
mavý interiérový solitér.

DREVO, kOV A SklO
Konštrukcie montovaných schodísk ponú-
kajú veľké množstvo kombinácií materiá-
lov a tvarov. Vzhľadom na súčasné trendy 
v interiéroch sa ako materiál čoraz čas-
tejšie uplatňuje sklo, ktoré korešponduje 
so súčasným vzhľadom minimalistických 
interiérov. Priestor vďaka nemu získava 
vzdušnosť a eleganciu. Svoje miesto si sklo 
našlo najmä ako alternatíva  dreveného či 
kovového zábradlia.

Bezkonkurenčnú popularitu si však stále 
zachováva drevo. Z používaných drevín je 
to buk, jaseň či javor. V poslednej dobe sa 
rozšírili aj rôzne exotické dreviny. Popu-
lárne sú  kombinácie dreva so sklom či ko-
vom, najmä v nosnej konštrukcii.

Na záver trocha východnej múdrosti. Pod-
ľa čínskeho učenia feng shuei je schodisko 
miestom prúdenia energie čchi do poscho-
dia. Aby energia mohla plynulo prúdiť, 
vhodná strana na jeho situovanie je vý-
chodná. Umiestnenie oproti  vchodu do 
domu alebo bytu nie je vhodné a nemalo 
by ani ústiť priamo do intímnych domá-
cich priestorov.

Pre akékoľvek schodisko sa rozhodnete, 
najdôležitejším kritériom je, aby ste sa 
vo svojom domove cítili príjemne. Krásny 
a nadčasový výber schodísk nájdete na Za-
dunajskej ceste 12 v Bratislave,  v moder-
nom showroome spoločnosti J.A.P. Choď-
te si tam vybrať to svoje, odborníci vám 
určite poradia.

Reko v spolupráci s J.A.P.

Foto: J.A.P.





dab_sk_210x280_3   1 3.2.2012   13:45:59



UCELENÚ PONUKU DIZAJNOVýCH KOVANí PRE VŠETKY INTE- 
RIéRY OD BYTOV, DOMOV, AŽ PO NAMÁHANé INTERIéRY V KAN-
CELÁRSKYCH A PRIEMYSELNýCH PREVÁDZKACH UŽ 20 ROKOV 
PRINÁŠA ZNAČKA TWIN. DVERNé AJ OKENNé KOVANIA MAJÚ 
TÚ NAJVYŠŠIU KVALITU, JEDNAK  PO STRÁNKE PERFEKTNéHO 
FUNGOVANIA, AKO AJ PO STRÁNKE SKVELéHO A NADČASOVéHO 
DIZAJNU.

Otvárajte dvere 
správnou kľučkou
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vhodným  
výberom kovAniA 
pôsobí interiér 
Ako hArmonický 
originálny celok.
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Kovaním sa dotvárajú po estetickej  
a funkčnej stránke všetky interiéry. 
Značka Twin preto ponúka ucelený 

sortiment dverného a okenného kovania 
a súvisiacich produktov – kovania na sklo, 
dverné zatvárače, závesné kovania a zadla-
bacie zámky, mechanizmus pre inovatívne 
obojstranné otváranie dverí ERGON a rad 
ďalších doplnkov pre dvere a okná.

DIZaJN NeSmIe ZaoSTáVať
Interiéroví dizajnéri uvažujú o kľučke ako 
o skutočnom šperku, ktorý môže celkový 
dojem z interiéru a dverí skrášliť, ale aj 
pokaziť. Vždy ide o detaily – povrchy, roz-
mery, tvary a ich vzájomné kombinácie. 
V súčasnosti je trendom dôraz na zjedno-
tení jedného druhu kovania na všetkých 
typoch dverných a okenných krídel tak, 
aby interiér pôsobil naozaj jednotne.

Samostatnou kapitolou je zladenie kľučiek 
s materiálmi, ktoré sú použité v samot-
nom interiéri, alebo, naopak, ich úplný 
kontrast, ktorý kľučke dodá na atraktivite. 
Značka Twin dáva možnosť zladiť detaily 
kovania s použitými materiálmi v interiéri 
alebo na samotných dverách, to znamená, 
že v kovaní je použitý rovnaký materiál, 
motív či farba ako v okolitom interiéri. To 
poskytuje zákazníkom takmer neobmed-
zené možnosti kombinácií jednotlivých 
prvkov. Vhodným výberom kovania pôso-
bí potom interiér ako harmonický originál-
ny celok.

ŠtÝlOVé NOVINky
Bezchybné a hladké otváranie dverí je iba 
jednou z dôležitých funkcií kľučky. Stále 
viac sa dnes kľučka považuje za významný 
dizajnový prvok, ktorý podčiarkuje celko-
vý štýl interiéru. Kľučka sa môže stať do-
minantou dverí, ktorá vás pozve k návšte-
ve domova. Dizajnová rada QUATRO LINE 
vyvoláva v každom rad predstáv a fantázií. 
Rozličné tvary kľučiek na hranatých roze-
tách napomáhajú k vytvoreniu skutočne 
moderného interiéru. Novinka, kľučka 
BLADE, svojím úzkym tvarom a ostrý-
mi líniami dodá interiéru jednoduchosť, 
vzdušnosť a zároveň aj eleganciu. Ďalšia 
novinka, MOMI, pripomína už osvedče-
né a rokmi overené tvary, ktoré perfektne 
padnú do ruky. Jedinečný zážitok pre oči 
i pre stisk ruky prináša kľučka LEAF. Je 
ozajstným šperkom a skvostom každých 

dverí. Tieto novinky sú dispozícii v lesk-
lom aj matnom prevedení, čo umožňuje 
použitie na najrôznejšie povrchové a fa-
rebné úpravy dverí. Iba vy sa tak stávate 
tvorcom svojho interiéru. Dokonalý súlad 
interiéru s dverami zaisťujú kľučky s plo-
chými rozetami, ktoré prakticky splývajú 
s povrchom dverí. Individualitu interiéru 
je možné vytvoriť použitím plochej, hra-
natej alebo okrúhlej rozety. Každopádne, 
tieto kľučky doplňujú moderné aj klasické 
interiéry.

poDľa ČoHo VyBeRať
Na trhu je veľké množstvo kľučiek rôz-
nych tvarov, kde si každý určite vyberie, 
ale zároveň musí dávať veľký pozor, aby 
si v tak bohatej ponuke vybral správne. 
Pozornosť by sa mala zamerať hlavne na 
správnu voľbu materiálu kovania, jeho 
povrch a konštrukciu, ktoré sú z hľadiska 
fungovania a životnosti dôležitejšie než 
samotný dizajn kľučky. Ideálne mate- 

riály a povrchy s dlhou životnosťou – to 
sú masívne mosadzné kľučky s matným 
povrchom a stále obľúbenejší je lesklý 
chrómový povrch, ktorý vyniká svojou 
odolnosťou a tvrdosťou. Veľmi kvalitné 
sú, samozrejme, aj nerezové kľučky, ktoré 
svojou presnosťou spracovania zaručujú 
vysokú odolnosť pri používaní s predĺ-
ženou 5-ročnou zárukou od spoločnosti 
Twin. Zvýraznite si teda svojím výberom 
individualitu vášho interiéru a staňte sa 
dizajnérom vlastného priestoru. Viac in-
formácií získate na www.twinkovania.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Twin

Foto: Twin
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O podobách skla a jeho využi-
tí v domácnostiach sme sa 
rozprávali s Milanom Gab-

čom zo Spoločnosti Kováč, ktorá sa 
na Slovensku venuje už 20 rokov 
komplexnému spracúvaniu plo-
chého skla. Sklo je na prvý pohľad 
jednoduchý materiál, avšak dá sa 
spracúvať mnohorako – možno ho 
brúsiť, leštiť, vŕtať, frézovať doň 

otvory, fazetovať, kaliť, laminovať, 
ohýbať, pieskovať, tieňovať, gravíro-

vať, potláčať sieťotlačou či valcovým 
nánosom. A vo všetkých výsledných 

podobách – od tej najjednoduchšej až po 
najkomplikovanejšiu – v sebe ukrýva ne-
vídanú univerzálnu krásu s nádychom lu-
xusu. Pod dohľadom skúsených sklenárov 
tak vznikajú fasádne steny a obklady stien, 
markízy, deliace presklené priečky, scho-
diská a lávky, zábradlia, lavičky, okná a 
dvere, sprchové kúty aj drobné interiérové 
dekoratívne predmety. „snažíme sa ukázať, 
že sklo nie je chladný materiál, práve naopak, 
že do priestoru vnáša emócie a má silný po-
tenciál na uplatnenie kreativity pri navrhova-
ní interiérov aj exteriérov,“ hovorí Gabčo.

ÓDA NA SklO
Sklo má schopnosť priestor presvetliť a op-
ticky zväčšiť. Navyše spĺňa aj tie najvyššie 
nároky na čistotu na najviac zaťažovaných 
plochách v byte (kuchynské zásteny, pra-
covné dosky, priestory kúpeľne s enorm-
nou vlhkosťou). Nezničí ho korózia ani 
oxidácia a má dlhú životnosť. Hoci pôsobí 
krehkou krásou, dokáže byť aj dostatočne 
odolné a bezpečné. Výborne sa kombinuje 
s inými materiálmi ako kovom, plastom, 
drevom či kameňom. 

už DáVNo NIeLeN kLaSIcké 
okNá a ČíRe SkLo
Okná na domoch v atypických formátoch, 
farebnosť a rôzne potlače – to sú inovácie 
skla. „priečky zo skla, zásteny, sklenené otvá-
racie aj zásuvné dvere – na tom všetkom do-
kážeme verne imitovať aj prírodné materiály 
ako dreviny či kameň. štruktúra materiálu je 
na nerozoznanie od originálu, sklo však spĺňa 
vyššie nároky na hygienu a jednoduchú údrž-

SklO V INtERIéRI 
očarúva, oddeľuje aj spája

DO NAšICH 
DOMOVOV V POSLED-

NÝCH ROKOCH VO VEľKOM 
VSTUPUJú MATERIáLy, NA KTO-

Ré PREDTÝM AKOBy ARCHITEKTI 
A PROJEKTANTI ZABúDALI. PRITOM 
SA NA OKRAJI POZORNOSTI OCITLI 
NEPRáVOM. NOVé TECHNOLóGIE 
VšAK UMOŽňUJú SPRACOVAť ICH 
DO ATRAKTíVNyCH PODôB, A TAK 

ZNOVU OBJAVOVAť ICH KRáSU 
A fUNKČNOSť. JEDNÝM Z TA-

KÝCH MATERIáLOV JE AJ 
SKLO.



65

bu. vďaka rAl vzorkovníku zas ulahodíme 
farebnému vkusu každého zákazníka,“ hovorí 
Gabčo. Skúsení sklenári s kvalitnými tech-
nológiami dokážu na objednávku vytvo-
riť aj rôzne farebné obrazce – medzi dve 
sklenené platne možno totiž laminovať 
aj textíliu či plochu digitálne potlačiť. Pri 
bezpečnostnom skle, keď sa do skla na 
spodnej strane zapeká keramická sieťotlač, 
nepozná fantázia žiadne obmedzenia. 

ŠaLamúNSky oDDeľuJe 
Aj SPájA
Konkrétnych architektonických riešení, 
pri ktorých sa ako základný materiál po-
užíva práve sklo, je neúrekom. Sklenené 
priečky, zásteny či paravány dokážu pries-
tor šalamúnsky oddeliť tak, aby sme si síce 
ponechali aké-také súkromie, ale zároveň 
neskrývali všetko, čo lahodí oku a stojí za 
to, aby ostalo videné. V duchu moderných 
trendov spájať dokopy obytné miestnosti, 
ako napríklad kuchyňu s obývačkou ale-
bo spálňu s kúpeľňou, sa práve sklenené 
priečky ukazujú ako vhodné pre tých, ktorí 
chcú mať trendové bývanie s veľkým pre-
svetleným priestorom, avšak zároveň túžia 
v byte aj po troche logického systému. Na-

vyše, sklenená priečka medzi kuchyňou 
a obývačkou má aj praktickú funkciu – nič 
nezakrýva, ale zároveň zabraňuje prenika-
niu pachov z varenia do ostatných miest-
ností v byte. V prípade oddelenia kúpeľne 
od spálne formou sklenenej priečky zas 
nedochádza k prenikaniu prílišnej vlhkosti 
tam, kam nepatrí a kde by mohla napáchať 
škody v podobe premnožených plesní na 
stenách. Zaujímavým riešením sú skle-
nené bezrámové priečky, ktoré sa kotvia  
priamo do podlahy alebo do stropu. Hrúb-
ka použitého skla závisí od celkovej plochy 
priečky a jej konštrukčného riešenia. Ak 
v byte nemáte samostatnú kúpeľňu odde-
lenú od toalety, ale malá metráž vám v jed-
nej miestnosti umožňuje len umiestnenie 
toalety vedľa sprchového kúta, sklenená 
priečka sa postará o súkromie a zároveň 
ponechá priestor jasný a presvetlený. Čisté 
a jasné línie skla ho navyše opticky zväč-
šia a budú ladiť s krásou kúpeľovej sanity.  
Ešte praktickejšie riešenie ako stabilná, 
na jednom mieste pevne stojaca sklenená 
priečka sú zásuvné sklenené dvere – keď 
varíme, ostávajú zatvorené bez to, aby sme 
stratili prehľad o dianí v obývačke, pričom 
si v zálohe ponechávame možnosť priestor 
kedykoľvek dispozične otvoriť a zväčšiť. 

ČeReŠNIČka Na ToRTe –  
ScHoDISko Zo SkLa
Za dizajnérsky kúsok možno považovať 
sklenené schodisko, ktoré sa akoby vznáša 

v priestore a s ľahkosťou a noblesou spá-
ja prízemie s poschodím. Vyzerá subtílne 
a zdanlivo krehko, avšak vďaka správne 
použitým technológiám výroby skla, dob-
re vymyslenému konštrukčnému riešeniu 
a poctivému vyhotoveniu od dodáva-
teľa, na ktorého kvalitu práce sa môžete 
spoľahnúť, je aj bezpečné a pevné. Môže 
byť buď dizajnovou dominantou, alebo, 
naopak, neprebíjať zvyšné prvky v zariade-
ní miestností, ale s nimi ladiť a podčiarko-
vať ich krásu. Sklo môže byť na schodisku 
použité len na zábradlí vo forme výplní rá-
mov alebo ako bezrámové zábradlie, alebo 
môže okrem zábradlia vytvára aj schodis-
kové stupne. U veľa ľudí vzbudzuje takéto 
riešenie rešpekt, keďže sa obávajú rozbitia. 
Na schodiskové stupne sa však používa 
kalené bezpečnostné sklo s hrúbkou 10 až 
12 mm, ktoré sa lepí do viacerých vrstiev, 
takže vytvára bezpečný materiál, odolný 
voči silným úderom a nárazom. Špeciálne 
riešenie predstavuje vloženie bezpečnost-
nej fólie medzi jednotlivé vrstvy, ktorá aj 
v prípade prasknutia skla udrží schodisko-
vý stupeň či zábradlie pohromade. 

Viac informácii na www.spolkovac.sk. 

Sofia Haruštiaková 

v spolupráci so Spoločnosťou Kováč 

Foto: Spoločnosť Kováč

sklo má schopnosť 
priestor presvetliť 
A opticky zväčšiť.
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Petra Šafářová pochádza z Prahy, kde 
žije a tvorí. Síce nemá akademické 
vzdelanie, no myslí si, že je to skôr 

jej výhodou, pretože nie je ovplyvnená 
pravidlami akademikov, a má tak bezhra-
ničnú voľnosť v tvorbe, ktorá ju aktivi-
zuje. Rozhodujúci impulz smerovania jej 
umeleckej kariéry prišiel pred šestnástimi 
rokmi v Austrálii, kde stretla miestneho 
sochára, u ktorého podľa jej slov „nAdo-
budlA presvedčenie, Že umenie je 
tá správnA cestA“. 

SúlAD FARBy, hMOty 
A NálADy
Pre Petru Šafářovú je charakteristická 
farebnosť a práca s rôznymi materiálmi. 
Vo svojich výnimočných dielach sa snaží 
zachytiť najmä súzvuk farieb, tvar a ná-
ladu v dokonalej symbióze tak, aby dielo 
bolo odrazom atmosféry a autorkiných 
pocitov v momente inšpirácie či tvorivého 

POZITíVNOU ENERGIOU PRESIAKNUTá TVORBA UMELKyNE 
PETRy šAfářOVEJ JE ODRAZOM OSTRO VNíMANéHO OKOLI-
TéHO SVETA, KTORÝ AUTORKA VO SVOJICH DIELACH DOKáŽE 
JEDINEČNÝM CITOM PRE DETAIL PREfILTROVAť DO MATéRIE, 
A ZAKAŽDÝM SA TAK ZRODí UNIKáT, ODZRKADľUJúCI KUS JEJ 
KREATíVNEHO VNúTRA.

vnuknutia. Jej cieľom je priniesť ľuďom 
pozitívnu energiu, ktorú poctivo vkladá 
do každého kúsku svojho výtvoru. 

„mnoho ľudí sA bojí fArieb, bojA 
sA kombinovAť. chcem trošku 
podpichnúť fAntáziu kAŽdého  
z nás, trochu pohlAdiť dušu, po-
tešiť oko. neľAhká úlohA,  
Ale mňA to bAví.“

umeNIe a DIZaJNoVé koLekcIe
Tvorbu výtvarníčky možno rozdeliť do 
dvoch základných smerov, a to umelecký 
dizajn a dizajnové nábytkové kolekcie. 
Umenie a dizajn zahŕňa v sebe hlavne 
plastiky a sochy, ktoré sa vyznačujú 
abstraktnosťou, redukovanou telesnosťou 
a akousi anonymnou empatiou, podčiar- 
knuté myšlienkovou hĺbkou a štipkou 
rozptýlenej extravagancie. Preto tieto 
artefakty najlepšie vyniknú ako absolútni 

s pozitívnou energiou



solitéri v interiéri či exteriéri bez nástrah 
možnej konkurencie. 

Dizajnové nábytkové kolekcie sú mimori-
adne originálne kúsky s pestrofarebne 
hýrivou imagináciou a detailným prešpi-
kovaním jednotlivých motívov. Autorkine 
kolekcie sa cenia hlavne pre svoj nekon-
venčný prístup k sériovo vyrábanému 
nábytku, voči ktorému sa kontrastne 
vymedzuje. Jej nábytková tvorba dokáže 
naplniť diváka prívetivou milotou a dob-
roprajnou žičlivosťou. 

Petra Šafářová v súčasnosti pracuje na 
dielach, ktoré niektorých šťastlivcov pote-
šia pod vianočným stromčekom. Okrem 
toho stojí aj pred výzvou návrhu dizajnu 
pre taliansku reštauráciu. Na základe jej 
umeleckého cítenia vieme posúdiť, že ur-
čite pôjde o vskutku interesantné výtvory.

Veronika Kalinová

Foto: archív Petry šafářovej

mnoho ľudí sA bojí fArieb, bojA sA 
kombinovAť. chcem trošku podpichnúť 
fAntáziu kAŽdého z nás, trochu pohlAdiť 
dušu, potešiť oko. neľAhká úlohA, Ale mňA 
to bAví.
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Široký sortiment bytových doplnkov

www.dekoria.sk  
záclony, závesy, rímske rolety, navíjacie rolety, obrusy, 
prehozy, deky, sedacie vaky, metráže, porcelán, 
štýlové bytové doplnky

pre váš útulný domov

UŠijeme vám nA mierU cez internet





SPÁLňA
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Faktom je, že človek spí priemerne 7,5 
hodiny, čo tvorí takmer tretinu dňa. 
To, čo nás sprevádza pri ukončova-

ní dňa a začínaní toho nového dlhodobo, 
ovplyvňuje náš život. Samotný spánok sa 
v tomto príbehu stáva kľúčovým, preto 
treba dbať na jeho kvalitu a snažiť sa vyťa-
žiť zo zariadenia spálne čo najviac príjem-
ných momentov.

POlOhA A ROZMERy
Ideálne miesto spálne v rámci bytu ale-
bo rodinného domu je v jasne predelenej 
dispozícii podľa zón, v nočnej časti. Tento 
priestor by sa nemal nachádzať v blízkosti 
kuchyne, pri väčších bytoch alebo rodin-
ných domoch ani v blízkosti obývacej izby. 
Z hľadiska orientácie na svetové strany nie 
je nevyhnutné výrazné presvetlenie tohto 
priestoru, keďže sa predpokladá, že pre-
važná väčšina pobytu v ňom je počas noci. 
Dôležitú úlohu zohráva teplota miestnos-
ti, ktorá by sa mala hýbať okolo 18 stupňov 
Celzia. Keďže počas letných nocí treba eli-
minovať prehrievanie priestoru vhodným 
organizovaním dispozície, za nevhodnú 
orientáciu sa z tohto hľadiska považuje 
južná strana, kedy sa počas letných dní 
priestor spálne prehrieva a v noci je prak-
ticky neodvetrateľný, pričom by sa táto 
svetová strana dala rozumnejšie využiť 
napríklad na obývaciu izbu. Západ taktiež 
spôsobuje vyššie vyhrievanie priestoru. 
Najideálnejšou orientáciou spálne sa tak 
stáva severná, východná a severovýchod-
ná strana. Okrem svetových strán dbajte 
aj na hlučnosť za oknami miestnosti, pre-
tože regenerácia počas noci by nemala byť 
narušovaná výrazným hlukom (napríklad 
z ulice s vysokou premávkou). Nevhod-

SPáLňA JE PRIESTOROM,  
V KTOROM SA NAšE TELO PRE-
PíNA DO úSPORNéHO REŽIMU, 
ABy MOHLO ČERPAť ENER-
GIU NA ĎALší DEň POČAS 
DOPOSIAľ NEOBJASNENéHO 
JAVU, AKO JE SPáNOK. DOPRE-
VáDZAJME PRETO SAMÝCH 
SEBA DO RíšE SNOV V TOM 
NAJHARMONICKEJšOM PRO-
STREDí A ZOBúDZAJME SA DO 
NEHO KAŽDÝ DEň ZNOVA   
A ZNOVA.

správnu Atmosfé-
ru, ktorá bude 

vládnuť vo vAšej spál-
ni, docielite tieŽ voľ-
bou vhodného osvet-
leniA A doplnkov. 
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nými sú však aj príliš studené priestory,  
v ktorých chlad počas spánku spôsobuje 
svalové napätie tela, a to má za následok 
nekomfortný spánok.

Na určenie minimálnej výmery spálne 
slúži časť Slovenskej technickej normy, 
podľa ktorej samotná izba, v ktorej spia 
dve osoby,  musí mať minimálne 12 m2, 
optimálne 14 m2. Podstatnejšia však ako 
výmera je kubatúra bytu. Pocitovo príjem-
né sú vyššie stropy, ak taký nemáte, dbajte 
na kvalitné vetranie priestoru, aby vzduch 
bol vždy svieži. Z dôvodu častého vetrania 
priestoru treba pri úvahe o pridelení funk-
cií miestnostiam zohľadniť rušivé aspekty 
ako prašné prostredie ulice, zápach z toale-
ty, prípadne výpary po varení a pod.

DISpoZIČNé RIeŠeNIe
Dispozičné rozvrhnutie spálne by malo 
vychádzať zo zadefinovania si mobiliárov 
potrebných na umiestnenie do nej a od 
umiestnenia stavebných otvorov, ako sú 
okná, prípadne balkónové dvere a dvere 
do miestnosti. Očarujúcim momentom 
pri  zobudení je výhľad do slnkom rozžia-
reného exteriéru, preto umiestnenie po-
stele, ako základného kompozičného prv-
ku spálne kolmo na okno, sa považuje za 
najcennejšie a nástup do nového dňa bude  
o čosi krajší. Po vstupe do miestnosti by 

vám však v ceste nemala posteľ ani iný 
mobiliár prekážať, čo sa často problema-
ticky kombinuje s ostatnými požiadavka-
mi na zariadenie. V takomto prípade vám 
určite bude vedieť poradiť odborník – ar-
chitekt, interiérový dizajnér. Pri výbere 
postele s rozmerom 2 × 2 metre by malo 
po stranách postele ostať priechodných 
750 mm, čo aj v menších miestnostiach 
nebráni umiestneniu šatníkovej skrine 
alebo komody po strane. Trendom sa stá-
va toaletný stolík ako súčasť spálne, ktorý 
vie priestor príjemne vyplniť a poskytne 
komfort navyše, ak preňho v byte ešte nie 
je priestor vyčlenený. 

FaReBNoSť a ŠTýL
Najzaujímavejším na spálni je štýl, pre aký 
sa rozhodnete. Svetlé prírodné tóny alebo 
moderný a extravagantnejší štýl? Oba sa 
môžu stať tým, čo hľadáte. Prírodné dre-
vo v kombinácii s bielymi farbami vytvorí 
teplú a útulnú spálňu, zatiaľ čo moderný 
interiér bude dynamickým začiatkom do 
nového dňa. Šatníková skriňa s potlačou 
prírodných prvkov prinesie do vašej spál-
ne kúsok jari aj počas studených zimných 
dní a k tomu vkusne zladený záves. Dopln-
ky – to je to, čo vašu spálňu vždy roztancu-
je tancom harmónie. Doplnky v porovnaní 
so zvyšnými priestormi príbytku zohráva-
jú v spálni najdôležitejšiu úlohu. Textílie 

izbA, v ktorej spiA 
dve osoby, musí 
mAť podľA normy 
minimálne 12 m2, 
optimálne 14 m2.



sobiacim sa stáva tlmené svetlo. Zaujíma-
vým dizajnovým osvetlením, zabudova-
ným do mobiliáru, (napríklad nasvietenie 
zo spodu postele) sa aj pri najobyčajnej-
šom zariadení stane z predtým nudnej 
spálne luxusný koráb.

poSTeľ
Dominujúca posteľ má v dnešnej dobe ne-
spočetne veľa stvárnení. Od čalúnených  
s vysokým čelom, po drevené s nízkym če-
lom. Postele sa vyrábajú v rôznych veľkos-
tiach – typizované a atypické. Spacie lôžko 
pre jednu osobu by malo byť veľké mini-
málne 800 × 2 000 mm, preto sa rozmery 
typizovanej manželskej postele pohybujú 

vo všeobecnosti zjemňujú priestor. V spál-
ni je táto potreba azda najväčšia. Zaveste 
preto na okno látky, ktoré korešpondujú 
s farbami vašich stien, pouvažujte nad 
tapetou, ktorá spálňový priestor rozžiari, 
pridajte okrem vankúšov na spanie aj de-
koračné, umiestnite príjemný huňatý ko-
berček vedľa postele, aby ste po zobudení 
na neho stúpili.

OSVEtlENIE
Správnu atmosféru, ktorá bude vládnuť 
vo vašej spálni, docielite voľbou vhodného 
osvetlenia. Svetelný zdroj v lampe osvetľu-
júcej celý priestor by rozhodne nemal byť 
príliš silný, ale, naopak, atmosféricky pô-

od 1 600 × 2 000 mm do 2 000 × 2 000 
mm.  Keďže bez komfortného spánku by 
to nebolo ono, dôležitým je výber správ-
neho matracu a jeho roštu. Spiaci človek 
vydá približne 500 ml tekutín za noc cez 
povrch tela, čo má dopad na životnosť váš-
ho matracu. Vďaka dnešnej širokej ponuke 
je možné voliť snímateľné matracové po-
ťahy, ktoré sú hygienické, pretože sú pri-
spôsobené na občasné pranie. Aktuálnou 
novinkou vo výrobe matracov je aj zónová 
tvrdosť, kedy je matrac rozdelený do zón 
a podľa častí ľudského tela lokálne zinten-
zívňuje tvrdosť. Takéto matrace sa podľa 
odborníkov považujú za najkomfortnejšie, 
niekomu však, naopak, vyhovuje tradičný 
a jednoduchý. Dôležitým je, aby vaše telo 
dostalo počas noci zaslúžený odpočinok.

Architektka Barbara Borščová 

Interierovydizajn.com

Foto: archív autora a redakcie





DECOR - kuchynské a interiérové štúdio 
motovap - pod vinbargom 1
085 01 bardejov 
tel.: 054/475 55 55 
decor@kuchynedecor.sk    
www.kuchynedecor.sk

KUCHYNSKÉ LINKY  na mieru
spotrebiče 
drezy 
batérie
3D návrh zdarma

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



INfOMIX

krups plnoautomatické espreso Barista EA9000

Nové prvé plnoautomatické espreso Barista EA9000 s automatickým čisteným parnej 
trysky si obľúbite hneď po prvom použití. Vďaka stačeniu jedného tlačidla si môžete pripraviť 
kávičku podľa vašej chuti. Napríklad stlačením tlačidla „capuccino“ sa napení mlieko priamo 
vo vašej šálke, čo je oproti iným kávovarom jednoduchšie a hlavne hygienickejšie. Kvalitný 
kónický kovový mlynček s funkciou automatického nastavenia jemnosti kávy a jej množstva 
vám zomelie len toľko kávy, koľko je potrebné po zvolení vášho obľúbeného nápoja. 

Plneautomatické espreso Barista EA9000 si obľúbia všetci členovia vašej rodiny, priatelia,  
či kolegovia. Dokáže si totiž zapamätať až 8 rôznych profilov osôb a pre každý profil až  
8 rôznych nápojov vašej chuti. Príprava vašej obľúbenej šálky kávy už nemusí byť žiadna veda 
a zvládnete ju za pár sekúnd v pohodlí vášho domova.

www.electrolux.sk

    univerzálny diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač  umožňuje prispôsobiť ovládanie vaším potrebám pomocou 
intuitívneho farebného dotykového displeja, ktorý vám poskytne nedostižnú kontrolu 

nad vašim systémom domácej zábavy. Tento špičkový vyspelý diaľkový ovládač je navrhnutý 
s cieľom maximálne vám uľahčiť ovládanie zábavy, ktorej dávate prednosť – umožňuje preto 

pridávať, odoberať a meniť poradie až 50 ikon predstavujúcich jednotlivé programy od vášho 
poskytovateľa káblovej alebo satelitnej televízie, a to priamo na farebnom dotykovom displeji 
s uhlopriečkou 2,4 palca (6,1 cm). Po jednoduchom nastavení cez internet sa vy aj vaša rodina 

ľahko dostanete ku všetkým obľúbeným kanálom – stačí na ne kliknúť, posunúť švihom 
prstom alebo nimi listovať, čím odpadajú nepríjemnosti s pamätaním čísiel kanálov 

a prezeraním neprehľadných sprievodcov programami na obrazovke televízoru. 

Ovládanie si môžete spríjemniť aj tým, že si ho naplno upravíte podľa seba, aby ste rýchlo a ľahko 
našli všetko – od televíznych programov a filmov až po hry a hudbu – to všetko na jeden dotyk.

www.logitech.com
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odvážte sa odvážiť 

Novinku od Tefal – osobnú váhu premiss 
Flower PP1005V0, si zamilujete nielen pre 
jej moderný, ale hlavne pre ultra tenký dizajn. 
Osobná váha Premiss flower je plne elektro-
nická, má sklenený a ľahko čistiteľný povrch, 
ktorý je vysoko odolný. Veľká stabilná plocha  
a veľký LCD display, ktorý má výšku až 30 mm, 
vám uľahčí váženie a výslednú hmotnosť uvidíte 
ihneď a s dostatočnej vzdialenosti. Váha je na 
batérie, má automatické zapnutie a vypnutie. 
Vďaka ultra tenkému dizajnu, ktorý má len  
22 mm, sa dá ľahko uskladniť.  

www.tefal.sk
cena: 19,90 €



ako vybrať správny matrac

Ak sa vám nedarí zorientovať sa na trhu s matracmi alebo nemáte čas a chuť tráviť 
hodiny pochôdzkami po obchodoch a čítaním katalógov, môžete navštíviť internetové 
stránky www.drsleep.sk. Počas niekoľkých sekúnd si tu vyberiete matrac priamo na mieru. 
Odporúčame potom navštíviť najbližšiu predajňu a produkt si vyskúšať. A ak si nie ste istí 
svojím výberom, stačí vyplniť kontaktný 
formulár a Dr.Sleep vám odpovie.

www.drsleep.sk
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orava BD-610: rádio, budík a krásna dekorácia v jednom

Krásny kúsok dreva, poviete si, keď vám pohľad spočinie na majstrovsky opracovanom drevenom hranole z brezy či červeného santalu. Elegantná 
interiérová dekorácia! Potom vás však na ňom prekvapia gombíky a dierka a hlavne na červeno vysvietený čas v digitálnom zobrazení. A predstavte 
si, ono to aj hovorí, hrá a ráno vás to ženie z postele!  

Drevený rádiobudík orava RBD-610 je šikovná vecička. Drevená „skrinka“ je zároveň kvalitnou ozvučnicou pre digitálne fM rádio. Ak si ho 
umiestnite na drevený nočný stolík, ku ktorému pasuje, priamo z postele si môžete vypočuť vysielanie vašich obľúbených rádiostaníc. Cez konektor 
naň poľahky pripojíte aj iné mašinky, do ktorých ste si vtesnali obľúbenú hudbu – notebook, iPod či mobilný telefón. Keď je čas na vstávanie, vydurí 
vás z postele pípaním. Ak ešte zdriemnete, ozve sa vďaka funkcii Snooze zas, aby vám pripomenul, že práca šľachtí, a preto treba vstávať! 

Rádiobudík orava RBD-610 je inteligentný a správa sa ekologicky – 
medzi šiestou večer a siedmou ráno sa na ňom automaticky prestaví 
slabšia intenzita podsvietenia digitálneho displeja na zobrazovanie 
aktuálneho času, aby ste energiou zbytočne nemrhali. funguje na  
6 V sieťový adaptér zapojený do siete. Ak dôjde k výpadku prúdu, 
ešte stále je tu záložná batéria, vďaka ktorej sa vám nastavenia 
nestratia. 

Rádiobudík orava RBD-610 kúpite v značkových predajniach 
Orava alebo v e-shope za 25,90 €.

  www.orava.eu

pozor na suchý vzduch

Vykurovacia sezóna už dávno začala a v interiéri si svoje miesto našiel suchý vzduch. Pozor naň, 
dokáže výrazne narušiť obranyschopnosť dýchacieho ústrojenstva, takže sa stávame náchylnejší na 
kašeľ, respiračné infekcie a alergie! Ak si myslíte, že stačí v izbe na radiátor položiť mokrý uterák, mýlite 
sa. úspešne ho však knokautujete efektívnym ultrazvukovým zvlhčovačom vzduchu Orava huM-32. 
Vďaka ultrazvuku, ktorý rozbíja molekuly vody,  rozptyľuje do miestnosti studené mikrokvapôčky v podo-
be pary, takže sa vzduch stáva vlhší a vhodnejší na dýchanie pre deti aj dospelých. Voda z vodovodu  
v 3,5-litrovej nádržke vystačí podľa toho, aký výkon na zvlhčovači nastavíte, 14 až 35 hodín na fungovanie 
zariadenia. Ak sa aj voda minie, nemusíte sa obávať požiaru či poruchy šikovného pomocníka pre lepšie 
dýchanie – len sa v ňom prestane tvoriť para a zastaví sa. To, kam studená para do vzduchu smeruje, určí-
te vy sami nastavením výstupného hrdla zvlhčovača. Ak na zariadení nastavíte automatické rotovanie hrd-
la zvlhčovača, studená para sa bude do vzduchu rozptyľovať rovnomerne. Nech ho postavíte v miestnosti 
kamkoľvek, hoci aj na koberec alebo drevenú poličku, nemusíte sa obávať, že sa vám v jeho okolí vytvorí 
z kondenzovanej pary mláčka, ktorú by ste museli prácne utierať. Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Orava 
huM-32 pracuje spoľahlivo a nečujne. Suchý „púštny“ vzduch vo vašom byte zmení na oázu. Nehodil 
by sa vám jeden aj do kancelárie? Ultrazvukový zvlhčovač vzduchu Orava huM-32 kúpite v značkových 
predajniach Orava alebo v e-shope za 29,90 €.

www.orava.eu



VŠETKO 
Na peČeNIe a VýZDoBu

JE TU ČAS ADVENTU. AKO KAŽDÝ ROK, VO CHVíLI, KEĎ SA 
ROZŽIARIA PRVé VIANOČNé SVETIELKA A PRVé CUKROVINKy 
ROZVOňAJú DOM, SA RODINA ZOMKNE VŽDy O NIEČO PEV-
NEJšIE. S POMôCKAMI NA PEČENIE OD SPOLOČNOSTI TCHIBO 
SA VIANOČNé šPECIALITy PODARIA NAOZAJ SKVELE.
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Štýlové nápady na slávnostne 
prestretú tabuľu a sviatočnú výzdo-
bu zase zaistia tú správnu vianočnú 

atmosféru plnú pohody a nádherných 
chvíľ. Navštívte svoj obľúbený Tchibo 
obchod alebo šetrite drahocenný čas a na-
kupujte online – na stránke www.tchibo.
sk je vždy pripravená kompletná ponuka 
výrobkov Tchibo, s ktorými pripravíte 

svoj domov na adventné sviatky jednodu-
cho a bez zbytočnej námahy. Váš nákup 
vám Tchibo bezpečne privezie priamo 
domov a pre držiteľov vernostných kariet 
TchiboCard sú navyše pripravené i mnohé 
zľavy, bonusy a výhody. 

Nechajte sa inšpirovať vianočnou ponu-
kou Tchibo – a sviatky sa môžu začať.
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Obzvlášť slávnostne pôsobia  

svietniky z ručne fúkaného 

skla so vzorom striebornej a zlatej 

farby. Kúpite ich už za 15,95 eur. 

Všetko na pečenie a výzdobu nájdete na www.tchibo.sk.

Reko z materiálov Tchibo

foto: Tchibo

Vykrajovačky v tvare Jezuliatka v jasličkách, 

Jozefa, Panny Márie, troch kráľov, ovečky, 

oslíka a maštale vyčarujú voňavý Betlehem 

jednoducho a rýchlo.

Rovnako dekoratívne ako  

prakticky môžete využiť aj misky  

z kvalitného porcelánu na sladké 

i slané dobroty v cene 13,95 eur.

 

Každá gazdinka iste ocení  

praktické silikónové formy na 

pečenie. Vďaka šikovnej forme na 

32 vanilkových rožkov vám pôjde 

pečenie jedna radosť. Súprava 

vykrajovačiek poteší aj vašich 

menších pomocníkov.



Varné centrum 
u vás doma
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NAJNOVŠIE SVETOVé TRENDY 
SPÁJAJÚ DOMÁCNOSť DO VEľ-
KýCH CELKOV. ČI UŽ Z TITULU 
VEľKýCH SPOLOČNýCH PRIES-
TOROV, ALEBO, OKREM INéHO, 
AJ TECHNOLóGIAMI, KTORé  
V JEDNOM UCELENOM BLOKU 
PONÚKAJÚ MNOŽSTVO VARIA-
BILNýCH PRVKOV.
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bohatosť vás celkom určite príjemne pre-
kvapí. Obzvlášť, keď tieto rúry integrované 
v sporákoch ponúkajú systém kombinova-
ných parných rúr, o ktoré je celosvetovo 
stále väčší záujem. Samozrejme, súčasťou 
týchto varných centier sú aj digestory  
a americké chladničky, ktoré spoločnosť 
dodáva v ucelenej rade v rovnakom fareb-
nom prevedení a dizajnovom spracovaní.

FlEXIBIlItA A DIZAjN
Profesionálne vlastnosti, silu a flexibili-
tu s elegantným pohľadom a jednodu-
chým sofistikovaným dizajnom kom-
binuje v sebe séria ASCOT. S viac ako 
štyridsiatimi modelmi a v prevedení 
ôsmich farebných variácií si môžete byť 
istí, že nájdete riešenia pre vašu radosť  
a potrebu. Flexibilita, ktorú potrebujete  
v kuchyni, kombinuje pri varných centrách 
od spoločnosti Steel rôzne prvky varnej 
plochy - plynové horáky, steak gril, fritézu, 
lávový gril, tepanovú panvicu na pečenie  
a vyprážanie, sklokeramický alebo indukč-
ný  varný panel s multifunkčnými rúrami, 
a to všetko spolu dáva odpoveď na otázku, 
prečo varné centrum od tejto renomova-
nej talianskej spoločnosti je zárukou mi-
moriadnej kvality, vyplývajúcej z tradície 
a skúseností niekoľkých generácií. Séria 
GENESI, ktorá je moderného a neklasické-
ho dizajnu, sa podobne ako séria ASCOT 
taktiež ponúka v ôsmich farebných variá-
ciách. Ponúka veľa možností aj pri zladení 
spotrebiča s nábytkom a kuchynskou lin-
kou. Séria SINTESI, ktorá má dlhoročnú 
tradíciu mimoriadne kvalitných a výkon-
ných spotrebičov, však teraz prichádza  
s dizajnom ako stvoreným pre modernú 
domácnosť so zachovaním tradičnej pro-
fesionálnej povesti. Všetky tieto produkty 
sú vyrábané výhradne z ušľachtilej ocele  
s označením AISI 304, čo samo o sebe pre-
zrádza exkluzívne a luxusné spracovanie.

Americké chladničky ASCOT a GENESI 
sú určené do jednej línie so sporákmi a di-
gestormi podľa želania, ale môžu byť aj sa-
mostatne stojace ako dekoratívny doplnok 
s mimoriadne kvalitnou technológiou. 
Ich dizajn ladený k rade ASCOT a GENE-
SI priam nabáda k potrebe využiť tieto 
prednosti spoločne s technológiami, ktoré 
ponúka tradičná značka Steel. Výberom 
farebného odtieňa môžete dotvoriť štýl  
a charakter vašej kuchyne. Tieto línie pri-

nášajú viac tradičných pocitov, ktoré obja-
víte spoločne s najmodernejšími trendmi  
v architektonickom a dizajnovom riešení 
súčasných kuchýň.

V línii ASCOT máte možnosť si vybrať 
podľa vášho vkusu materiálové aj farebné 
riešenie madiel, podobne ako v tejto rade 
výrobkov i u sporákov a digestorov. Pre 
moderné kuchyne línia GENESI prináša 
ten najmodernejší pohľad na varné cen-
trum, keďže farebné vyhotovenie dvier 

Mnohí z nás sa cítia byť gur-
mánmi a špičkové varné centrá 
v moderných domácnostiach, 

ktoré ponúkajú nadštandardnú kvalitu 
spojenú s variabilitou, disponujú produkt-
mi spoločnosti Steel srl, ktorá predstavuje 
tradíciu a maximálny komfort pri posky-
tovaní toho pravého, čo je pre gurmánske 
chúťky v kuchyni potrebné. Varné centrá  
z rady ASCOT, GENESI alebo SINTESI po-
núkajú množstvo žiadaných prvkov vo var-
nej zóne, ako aj rúry v týchto varných cen-
trách, ktoré sú vybavené najmodernejšou 
elektronikou a príslušenstvom, ktorého 
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a mäkkosti, a to, či už ide o zeleninu, 
mäso, alebo chutný koláč. Tradícia zdra-
vej ázijskej kuchyne je známa celé stáročia  
a práve para v tejto jedinečnej tradícii zo-
hráva významnú úlohu. Pri použití pary je 
varenie a pečenie rýchlejšie, efektívnejšie, 
teda lacnejšie a hlavne zdravšie, keďže pri 
použití pary tepelne pripravovaný pokrm 
stratí len 10 % pôvodných hodnôt, po-
kiaľ ide o obsah vitamínov a minerálov, 
pričom bez použitia pary sú tieto straty  
v rozpätí 30 ‒ 40 % svojej pôvodnej hodno-
ty. Významnou novinkou je celonerezový 
vnútorný priestor, čo dáva výrobku neoby-
čajné vlastnosti, hlavne z titulu prúdenia 
vzduchu a jeho ohrevu v rúre, ako aj z titu-
lu údržby a čistenia. K dispozícii sú aj rúry 
s čiernym smaltovaným povrchom vnú-
torných stien rúr. Parné rúry v samostatne 
stojacich sporákoch sú v rovnakej výbave  
a s rovnakými vlastnosťami ako rúry vsta-
vané. Výrobca uviedol na trh parnú rúru  
(v líniách ASCOT a GENESI) v sporáku  

s rozmermi 100 x 60 cm s použitím dvoj- 
rúry, pričom hlavná parná rúra s objemom 
70 litrov je kombinovaná so všetkými 
funkciami elektrickej rúry.

Kombi ‒ parné rúry je možné objednať 
aj s varnými panelmi v rôznych modifi-
káciách výbavy. Do pozornosti dávame 
rovnako aj takzvané dvojrúry, kde hor-
ná rúra je špeciálne vyvinutá pre pečenie 
chleba alebo pizze. Kameň ako pečiaci 
rošt je už zabudovaný v spodnej časti, 
kde je rúra konštruovaná na výkon až  
315 °C, čo je pre pečenie chleba a pizze 
jeden z rozhodujúcich parametrov. Bližšie 
informácie o všetkých produktoch spoloč-
nosti Steel sa dozviete aj na stránke www.
sporaky-chladnicky.eu. 

Reko z materiálov značky Steel 

Foto: Steel

chladničiek a sporákov je kombinované  
s antikorovým opláštením z ušľachtilej 
ocele. Súčasťou varných centier môžu 
byť aj mimoriadne kvalitné digestory, 
ak chcete mať ucelenú radu v rovnakom 
dizajne a farebnom vyhotovení.

kOMBINOVANé PARNé RúRy
Vstavané – zabudovateľné elektrické, ale 
aj kombinované parné rúry, ktoré svojou 
tradíciou výroby dávajú týmto výrob-
kom garanciu a punc výnimočnosti, sa 
ponúkajú vo viacerých veľmi zaujíma-
vých modifikáciách prevedenia. Kombi-
nované parné rúry, či už vstavané do ná-
bytkových skriniek kuchyne, alebo ako 
súčasť voľne stojacich sporákov, oslo-
vujú svojou výnimočnosťou tých najná-
ročnejších gurmánov. Spoločnosť Steel 
vyvinula parnú rúru, ktorá je kombino-
vaná s plnohodnotnou elektrickou rú-
rou, a teda k parnej rúre už nie je potreb-
ná ďalšia samostatná elektrická rúra, čo 
významne znižuje cenovú náročnosť 
vybavenia vašej kuchyne. Pri parných 
rúrach hovoríme o plnohodnotných rú-
rach čo do objemu úžitkového priestoru, 
teda o litráži 70 ‒ 91 l. Kombinované 
parné rúry sú dostupné ako vstavané ‒ 
zabudovateľné alebo ako súčasť voľne 
stojacich sporákov. Varenie a pečenie po-
mocou vygenerovanej pary zo zásobníka 
vody dáva pripravovanému pokrmu úpl-
ne inú dimenziu ľahkosti, nadýchanosti  

ZákLaDNé TecHNIcké cHaRakTeRISTIky komBINoVaNýcH paRNýcH RúR:

- úžitkový objem parných rúr 70 – 91 litrov,

- generátor pary až na 0,9 l vody (dvojhodinový parný výkon),

- tepelný ohrev 250 – 315 °C,

- bezpečnostné, izolačné sklo až v 3 vrstvách,

- až 11 funkcií v jednej rúre (neponúka žiadna iná značka),

- na výber 6 modelov (3 x Ascot, 3 x Genesi – 8 farebných prevedení v každej línii),

- bohatá výbava – mäsový tester (GENESI), automatický otočný ražeň, teleskopické výsuvy, 

 nerezové rošty, hlboké plechy, bezpečnostné držadlá, kameň na pečenie chleba a pizze.



DIGESTORY

„Nábytok a bývanie“ Nitra, 
5. - 10. 3. 2013, 
PAVILÓN M4, 
stánok č.11

Tichý luxus ...
... vo vašej kuchyni!

www.digestory.eu



AJ KEĎ VšETKU šPINAVú PRáCU ZA DREZ 
UROBí UMÝVAČKA, STáLE JE V KUCHyNI 

NENAHRADITEľNÝ. OPLACHUJE SA  
V ňOM ZELENINA, ZLIEVA VODA Z HRN-
COV, ODKLADá NARÝCHLO RIAD. SPO-

LOČNE S VODOVODNOU BATéRIOU STOJí  
V UMÝVACOM CENTRE KUCHyNSKEJ LINKy 

A PODSTATNE OVPLyVňUJE JEJ VZHľAD.

Bez drezu 
to nejde

Pri dreze a pri varení strávime veľa 
času. Preto by mal drez vyhovovať 
vo všetkých smeroch. Dôležitá je na-

príklad jeho výška. Zlé je, keď sa hrbíme 
a ohýbame chrbát, pretože je umiestnený 
buď nízko, alebo je zbytočne moc hlboký. 
Platí totiž pravidlo, ktoré je dobré poznať: 
keď sa postavíme rovno a voľne spustíme 
ruky, mali by sa dotýkať dna drezu. Pre 
vyššie postavy je vhodná výška drezu od 
podlahy 100 ‒ 105 cm, štandardných 86 
cm nemusí každému vyhovovať. Rovnako 
tak nemusí byť vždy výhodou mať drez hl-
boký 19 cm, stačí bežných 14 cm.

Podľa odborníkov tiež robíme chybu, keď 
drez pri plánovaní kuchyne riešime až na 
poslednom mieste. Vždy by mal byť za-
komponovaný v nákrese, aby sme priestor 
kuchyne prakticky využili (hlavne nás li-
mituje veľkosť a tvar).

Nerezový drez Franke mythos (MMX 611) 
pre horné montáž, skrinka od 60 cm, 
rozmery 1 000 x 520 mm, 
cena bez misky 758 eur s DPh



Nezabudnite
Podľa odborníkov aj do domácností s umý- 
vačkami potrebujete najlepšie jeden a pol 
drez, prípadne drez s odkvapkávacou plo-
chou. Podľa nich musíte mať na pracovnej 
ploche minimálne 50 centimetrov voľného 
miesta. Aj keď spravidla sa kupujú drezy  
o desať centimetrov väčšie, a to kvôli štan-
dardnej šesdesiatcentimetrovej veľkosti 
skriniek, do ktorých sa osádzajú. Ale ak 
vám to miesto dovoľuje alebo si to vaše ku-
linárske experimenty žiadajú, pokojne mô-
žete mať v kuchyni aj dvojmetrové drezy 
s množstvom praktických doplnkov, ktoré 
sa razom zmenia v obľúbené pracovisko na 
prípravu všetkých pokrmov.

Reko v spolupráci s franke
Foto: franke
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klasika za rozumnú cenu
V domácnostiach stále nájdete najčastejšie 
drezy nerezové a z takzvaných kompakt-
ných materiálov. Kvalitný nerezový drez 
by mal byť vyrobený z ocele s hrúbkou od 
pol do jedného milimetra. Takéto výrobky 
sa vyznačujú dlhou životnosťou, odolávajú 
aj vysokým teplotám a poradia si naprí-
klad i so šťavou z ovocia, ktorá na iných 
materiáloch zanecháva farebné fľaky. Sa-
mozrejmosťou je odolnosť voči korózii. 
Hladký povrch nerezu potom zabraňuje 
usadzovaniu baktérií a zjednodušuje jeho 
údržbu. Aj keď práve hladký povrch so se-
bou môže prinášať jeden problém ‒ sú na 
ňom viditeľné ryhy. Oceľ má totiž jednu 
nevýhodu, a to, že sa ľahko poškriabe. Tie-
to poškodenia sú potom viditeľné hlavne 
na novom výrobku, kde je zrejmé, ako ich 
pribúda, ale časom to už toľko nevidíte.  
Je pravda, že sa firmy snažia tento neprí-
jemný pocit zmierniť, a tak okrem lesklých 
hladkých drezov niektoré značky ponúka-
jú drezy s dekorom či mikrodekorom. Tie 
majú na povrchu matnú textúru, ktorá je 
menej citlivá na drobné škrabance a tie 
nie sú toľko viditeľné. Na druhej strane 
ale u takých drezov odpadá výhoda ľah-
kej údržby, predsa len dekor je náchylnejší 
na usadzovanie nečistôt, a musí sa preto 
venovať viac starostlivosti jeho čisteniu. 
Toto zdokonalenie sa vraj moc neuchytilo, 
k dostaniu v takomto prevedení vždy býva 
len málo typov a veľkostí od každej značky.

Dizajn
Aj keď by sa zdalo, že v oblasti nerezových  
drezov nie je už čo vymýšľať, je to práve 
naopak ‒ aj dizajn nerezových drezov je 
možné prispôsobiť dnešným požiadavkám 
na moderné kuchyne. Príkladom je drez 
FRANKE POLYEDRO, ktorý je niekoľko- 
hranný a skvele vynikne, ak ho zabuduje-
me len do pracovnej dosky bez skrinky. Pre 
milovníkov kombinácií je tu novinka v po-
dobe drezu FRANKE CENTINOX. Tento 
nerezový drez vyhral cenu Red dot design 
award 2011, a to právom. Jeho elegantný, 
nadčasový dizajn vás zaujme na prvý po-
hľad. A tie kombinácie príslušenstva? Po-
suvná tácka, rolovací rošt, miska, doska ‒ 
praktické využitie na 100 %. Ak ste však 
zástancami klasiky, určite neoľutujete 
kúpu niektorého drezu z radu MYTHOS. 
Tento drez sa zaručene stane dominantou 
vašej kuchyne.

  Nerezový drez Franke centinox (CEX 210/610-50) pre hornú montáž aj do roviny, skrinka 
od 60 cm, rozmery 555 x 465 mm, reddot design award winner 2011, cena 715 eur s DPh, 
miska ceX, nerez, cena 77 eur s DPh, 
posuvná odkvapávacia doska ceX, nerez / čierny plast, cena 86 eur s DPh

 Nerezový drez Franke Polyedro (PDX 110-42) pre spodnú montáž, 
skrinka od 60 cm, rozmery 455 x 420 mm, cena 715 eur s DPh 



Kuchynské drezy, batérie, odsávače            
pár, systémy triedenia odpadu                                     
a vstavané spotrebiče.
Vyskúšajte náš nový vyhľadávač produktov na www.franke.sk.   



Kuchynské drezy, batérie, odsávače            
pár, systémy triedenia odpadu                                     
a vstavané spotrebiče.
Vyskúšajte náš nový vyhľadávač produktov na www.franke.sk.   

APPLIANCE CHIC

The sins chic

Baumatic Slovakia, s.r.o. , | Panenská 34, 811 03 Bratislava - Staré Mesto
T: +421 255 640 618, 0800 112 511 | F: +421 255 640 616 | E: baumatic@baumatic.sk

Darčekový poukaz na zľavu 30%
ZĽAVY SA POČÍTAJÚ Z MOC, ZĽAVY SA NEDAJÚ KOMBINOVAŤ. PLATNOSŤ POUKAZU DO 31.1.2013

OSLÁVTE VIANOCE S FIRMOU BAUMATIC A VYUŽITE ZĽAVU NA NAŠE 
DIZAJNOVÉ KUCHYNSKÉ SPOTREBIČE 
PREDLOŽENÍM TOHTO POUKAZU V SHOWROOME BAUMATIC V BRATISLAVE, 
ZÍSKATE SLEVU 30% Z MOC NA VŠETKY SPOTREBIČE BAUMATIC
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umývačky,
ktoré majú zmysel

Nové úsporné modely sa svojou 
spotrebou zaraďujú do energe-
tickej triedy A++, a patria tak 
k najúspornejším modelom na 

trhu. Sú mimoriadne priaznivé nielen k ži-
votnnému prostrediu, ale aj k peňaženke 
zákazníka. V porovnaní s bežnými umý-
vačkami v energetickej triede A dokážu 
ušetriť ďalších 20 % energie. „Samozrej-
mosťou je obľúbená senzorová technológia  
6. Zmysel™, ktorá neustále monitoruje 
stupeň znečistenia vody, čomu automa-

AJ NAPRIEK TOMU, ŽE UMÝVAČKy RIADU EšTE NIE Sú 
V SLOVENSKÝCH DOMáCNOSTIACH TAKOU SAMOZREJ-
MOSťOU AKO PRáČKy ČI CHLADNIČKy, ICH POPULARITA 
NEUSTáLE NARASTá. A S ňOU AJ POŽIADAVKy NáROČ-
NÝCH ZáKAZNíKOV, KTORí SI UŽ BEZ UMÝVAČKy NEVE-
DIA PREDSTAVIť ŽIVOT. SPOLOČNOSť WHIRLPOOL PRE-
TO UVáDZA NA SLOVENSKÝ TRH NOVé MODELy, KTORé 
PREšLI VIACERÝMI INOVáCIAMI.

ticky prispôsobuje parametre umývacie-
ho cyklu – množstvo vody, jej teplotu a 
čas umývania. S využitím tejto jedinečnej 
technológie sa môžete tešiť z dokonale 
čistého riadu a zároveň ušetriť až 50 %* 
vstupných energií a času,“ doplnil Ján 
Živný, marketingový riaditeľ spoločnosti 
Whirlpool.

unikátna technológia
Technológia vysokotlakových trysiek 
PowerClean™ Cube si ľahko poradí aj s tou 

* Výsledok porovnania minimálnej a maximál-

nej spotreby pri programe so 6. Zmyslom™



najodolnejšou špinou. Pripálené panvice 
či hrnce tak nie je potrebné predumývať, 
namáčať či drhnúť. Vysokotlakové vodné 
trysky Powerclean™, ktoré sú umiestnené 
v zadnej časti spodného koša, prešli tech-
nologickou inováciou. Ich užším prepoje-
ním s technológiou 6. Zmysel™ sa podari-
lo dosiahnuť automatickú reguláciu tlaku, 
ktorá sa prispôsobuje stupňu znečistenia. 
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Prepracovaním tvaru trysiek došlo až 
k zdvojnásobeniu tlaku a zväčšila sa tiež 
plocha, na ktorú majú dosah. Špeciálny 
spôsob umiestnenia veľkých kusov riadu 
znečistenou stranou kolmo na zadnú ste-
nu (smerom k tryskám) je možné zvýšiť 
kapacitu umývačky až o 30 %.
  
Vnútorný priestor pre väčšiu 
kapacitu
Vďaka tretej príborovej zásuvke už nie je 
potrebné používať štandardný košík na 
príbory v spodnom koši. Príborová zásuv-
ka už nie je rozdelená na dve časti, čím sa 
zvýšila jej stabilita a uľahčilo sa uklada-
nie dlhých príborov či neštandardných 
kuchynských pomôcok. V strede zásuvky 
je umiestnené madlo pre pohodlnejšiu 
manipuláciu. V modeloch s technológiou 
PowerClean™ je možné zmenou uloženia 
hrncov a panvíc zvýšiť kapacitu umývačky. 

Samočistiaci filter
Bez čistého filtra umývačka nedokáže po-
skytovať optimálny výkon. Nové modely 
preto majú špeciálny filter, ktorý je po-
trebné ručne vyčistiť iba dvakrát do roka. 
Samočistiaci filter sa dynamickým vyčer-
pávaním prečistí, automaticky každých 
10 sekúnd. Pri každom umývacom cykle 
sa tak voda prefiltruje až 500-krát.

Stvorená pre väčšie rodiny 
Nová vstavaná umývačka riadu s prizna-
ným ovládacím panelom (ADG 8793 A++ 
PC TR IX) alebo s plnými dvierkami (ADG 
8793 A++ PC TR FD) je vybavená najnovší-
mi technológiami pre vynikajúce výsledky 
s minimálnou spotrebou. Technológia 
6. Zmysel™ na základe znečistenia vody 
automaticky nastaví množstvo a teplotu 
vody či čas umývania. Zaradením do ener-
getickej triedy A++ patrí táto umývačka 

umývačky,
ktoré majú zmysel k najúspornejším na trhu. Vysokotlakové 

trysky PowerClean™ Cube si ľahko poradia 
aj s pripálenými hrncami, panvicami alebo 
plechmi. Tretia príborová zásuvka posky-
tuje dostatok priestoru aj pre dlhé varešky 
či iné kuchynské náradie. S kapaciou až 14 
obedových súprav je táto umývačka ako 
stvorená pre väčšie rodiny. Nerezový ovlá-
dací panel umývačku esteticky ladí s os-
tatnými spotrebičmi Whirlpool v dizajne 
Cube, k dispozícii je tiež model so skrytým 
ovládacím panelom. Odporúčaná maloob-
chodná cena je 699 eur.

Funkčnosť a elegantný dizajn
Voľne stojaca umývačka riadu v nerezo-
vom (ADP 8693 A++ PC TR6SIX) ale-
bo bielom (ADP 8693 A++ PC TR6SWH) 
prevedení je novinka zaradená do úspor-
nej energetickej triedy A++. Vďaka sen-
zorovej technológii 6. Zmysel™ dokáže 
spotrebu energie, vody a času znížiť na 
absolútne minimum. K mimoriadne 
účinnej umývacej sile dopomáha inovo-
vaná technológia PowerClean™ Cube. 
Špeciálne vysokotlakové trysky si hravo 
poradia aj so silne pripálenými hrncami 
či panvicami. Novinkou je tiež takzvané 
duálne umývanie, ktoré zvyšuje tlak vody 
v ramenách spodného koša a, naopak, 
znižuje tlak v hornom koši. Výsledkom 
je intenzívnejšie čistenie veľkých kusov 
riadu a šetrnejšie umývanie skla a por-
celánu. Nechýba tiež obľúbená funkcia ‒ 
zónové umývanie, ktorá umožňuje na-
staviť umývanie buď v hornom, alebo iba  
v dolnom koši umývačky, podľa aktuálnej 
potreby zákazníka. Modely sú tiež vybave-
né pohodlnou príborovou zásuvkou a sa-
močistiacim filtrom. S kapacitou 13 obe-
dových súprav a elegantným dizajnom sú 
ako stvorené pre každú domácnosť. Od-
porúčaná maloobchodná cena je  619 eur 
(biela), 699 eur (nerezová).

Reko v spolupráci so spoločnosťou 

Whirlpool Slovakia

Foto: Whirlpool Slovakia

 Uloženie riadu v spodnom koši štan-
dardnej umývačky 

 Uloženie riadu v spodnom koši v umý-
vačke s technológiou PowerClean





Po aktívnom roku je tu obdobie ako stvorené na relax. 
Aj príroda vôkol nás sa oddáva hlbokému spánku, 
aby nadobudla potrebnú silu na jarné prebúdzanie 
života. My by sme sa mali vybrať rovnakou cestou – 
odpočinúť si od všetkých povinností a zregenerovať sa 
nerušeným pokojom v pohodlí našich domovov.  
To by malo byť zámerom človeka žijúceho v harmónii  
s prírodou. Prinášame vám niekoľko tipov, ako 
to účinne dosiahnuť, aby ste vykročili do nového 
kolobehu tou správnou nohou.



RELAXUJTE 
v pohodlí domova
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infrasáun je fakt, že k ich inštalácii nie sú 
potrebné žiadne stavebné úpravy a mô-
žete ich umiestniť kdekoľvek v interiéri. 

INFRaSauNy V Domácom 
poHoDLí
Medzi ich výhody patrí nižšia prevádzko-
vá teplota do 60 °C oproti odporúčaným 
približne 90 °C v klasickej saune. Vďaka 
tomu sa v infrasaune lepšie dýcha. Je 
vhodná aj pre ľudí citlivých na vysoké 
teploty. Infrasauny sú jednoduchšie na 
ovládanie a treba oceniť aj ich úspornej-
šiu prevádzku. Infračervené lúče dostanú 
príjemné teplo až štyri centimetre pod 
pokožku. Na vyhriatie vzduchu treba 
pritom menej ako pätinu energie, tak-
že veľká časť z nej zostane na hýčkanie 
ľudského tela. Infrasauna je tak výrazne 
efektívnejšia ako tradičná sauna. Pre-
hrieva ľudské telo do ďaleko väčšej hĺb-
ky a s energiou narába ohľaduplnejšie. 
Obľúbenú formu relaxu si navyše môžu 
vo väčšej miere užiť aj ľudia s vyšším kar-
diovaskulárnym rizikom. Teplota vzdu- 
chu sa dá totiž nastaviť aj na 30 °C. Vďa- 
ka možnosti nastaviť teplotu až na  
60 °C vyhovie infrasauna aj náročnejším. 
V infrasaune sa okamžite uvoľňujú svaly, 
zmierňujú bolesti a stuhnutie končatín, 
kĺbov a chrbta. Príjemné teplo stimulu-
je krvný obeh. Infrasaunu je možné po-
užiť aj pri doliečovaní kožných chorôb, 
reumatických problémoch, svalových 
kŕčoch, únave a vyčerpanosti, psychic-
kom vypätí, na reguláciu krvného tlaku 
a posilnenie imunitného systému. Je tiež 
vhodným doplnkom pri redukcii váhy, 
zmiernení stavu celulitídy a detoxikácii 
celého organizmu.

eXTRa TIp Na VyužITIe 
INFRASAuNy
Veľa ľudí nevie, že infrasauna má schop-
nosť odbúravať depresiu a jej symptómy. 
Navyše podporuje príjemné pocity a dob-
ré zdravie. Jej účinnosť sa prejavuje s kaž - 
dým použitím, pričom čím viac ju použí-
vate, tým účinnejšie pôsobí. Stačí jeden 
či dvakrát týždenne ako potiaca kúra 
v dĺžke 30 až 40 minút pri teplote do  
60 °C. Potivosť býva dvojnásobná opro-
ti klasickej saune. Potiacu kúru zakon-
číte vlažnou vodou v sprche alebo vo 
vani. Odporúča sa kombinácia s vodnou 
masážou. Denné použitie infrasauny je  

Takže ako si naozaj oddýchnuť, keď 
trávite veľa času sedením v kance-
lárii a máte kilometrový zoznam 

domácich a rodinných povinností? Náš 
tip je začať s domácim Spa.  V práci zvyk-
nete plánovať čas na mítingy alebo kon-
ferenčné hovory. Prečo si nenaplánovať 
čas na relaxáciu a wellness doma? Áno, 
otvorte si kalendár a zaznačte si 30 až 45 
minút každý deň na domácu relaxáciu. 
Možno to budete chcieť robiť v pravidel-
ných časoch, takže domáci wellness sa 
stane vašou každodennou príležitosťou 
na oddych.

StARAjtE SA O SVOjE tElO 
SauNoVaNím
Žiadny stres, iba pohoda a nádherný 
pocit. Môžeme saunám len závidieť, že 
vo väčšine z nás vzbudzujú takéto pozi-
tívne asociácie. S pokračujúcou zimou  
o návšteve sauny uvažuje čím ďalej, tým 
viacej z nás. Ale čo takto si zriadiť saunu 
doma? Nemáte dostatok priestoru pre 
klasickú saunu? Nevadí, skúste čoraz po-
pulárnejšie infrasauny. Veľkou výhodou 

PO DLHOM DNI V PRáCI, 
úNAVNÝCH STRETNUTIACH, 
 TELEfONáTOCH A NESPO-
ČETNÝCH VyBAVOVAČKáCH 
SA VRACIATE VEČER DOMOV. 
EšTE AJ POTOM NA VáS ČAKá 
PáR DROBNEJšíCH DOMáCICH 
PRáC. AKONáHLE ICH DOKON-
ČíTE, LáKA VáS TV OVLáDAČ, 
CHCETE SI VyLOŽIť NOHy 
A MOŽNO AJ ZAVOLAť SI  
DONášKU JEDLA. TO JE  
V PORIADKU… RAZ ZA ČAS. 
ALE SKúSTE TO ROBIť VEČER 
ČO VEČER A ONEDLHO ZISTíTE, 
ŽE NIELENŽE MáTE KILá NAVy-
šE, ALE STE AJ CELKOVO BEZ 
ENERGIE. 
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k prevencii, na prípravu k športovej čin-
nosti, ako liečebná kúra a pred klasickou 
masážou v dĺžke 5 až 15 minút ihneď po 
zapnutí infrasauny v ľahkom oblečení pri 
teplote do 60 °C.

láVOVé kAMENE VáS NABIjú 
poZITíVNou eNeRgIou
Masáž horúcimi lávovými kameňmi je 
veľmi stará liečebná metóda. Používala 
sa už v starovekej Číne a v Indii. Dodnes 
predstavuje jednu z najúčinnejších fo-
riem relaxácie. Prírodné lávové kamene 
nás dokážu liečiť, odovzdávať pozitívnu 
energiu a pohlcovať negatívne náboje. 
Nahrievame ich na teplotu 40 až 60 stup-
ňov Celzia. Niektoré prikladáme na ur-
čité body na tele, ostatnými masírujeme 
celé telo. Pre väčší pôžitok môžeme pri-
dať aj esenciálne vonné olejčeky a zapojiť 
pri masáži aj ďalšie zmysly.

tVáROVOu SAuNOu PROtI 
StARNutIu
Deň plný povinností sa zákonite podpíše 
aj na pleti. Doprajte jej parnú kozmetiku 
na tvári, ktorá je účinným prostriedkom 
v boji proti starnutiu.  Vďaka nej získa 
vaša pleť príjemný vzhľad a prečistia sa 

domáce hýčkanie. Začnite s domácim spa 
už dnes a a pozorujte blahodárne zmeny, 
ktoré vám to prinesie na tele aj na duši. 

Konkrétne možnosti využitia wellness 
produktov nájdete na www.mall.sk, kde 
si ich môžete aj objednať.

Miroslava Smítalová

Foto: MALL.SK a archív redakcie

zanesené póry. Hydratácia pokožky na- 
viac pleť omladí a osvieži. 

Sauna tiež vykonáva príjemnú hĺbkovú 
masáž. Akonáhle sa zrelaxujete, aplikujte 
masku, píling alebo iné pleťové ošetrenie 
v jemných kruhových pohyboch a ne-
chajte kúzla pôsobiť. 

NoHy Vo VaNIČke ako Vo 
VaTIČke
Masážna vanička uvoľní unavené sval-
stvo na nohách. Vďaka príjemným vib-
ráciám sa o to postarajú masážne valčeky 
a masážna guľôčka. Masážna podložka 
s akupresúrnymi bodmi spolu s perlič-
kovým kúpeľom zlepší krvný obeh v ob-
lasti chodidiel. Medzi prednosti vaničky 
patrí aj infračervené vyhrievanie, ktoré 
si môžete dopriať s použitím vody i bez 
nej.  Vyhrievané dno vaničky udrží stále 
rovnakú teplotu vody. 

ZaČNITe oDDycHoVať už DNeS
Najlepšia vec na domácom spa je tá, že si 
ho môžete prispôsobiť na čokoľvek, na čo 
máte práve čas. Aj keby ste nemohli rátať 
s tromi či štyrmi neprerušovanými hodi-
nami, stále si môžete dopriať nejaké to 

Foto: 

Mini 

sauna Picolo. 

Prakticky vyplní nevyužitý 

priestor v byte alebo dome, 

navyše ju možno umiestniť aj 

v menšom byte, nie sú potrebné 

ani stavebné úpravy. Je vyba-

vená reproduktormi s MP3 

konektorom a ionizá-

torom.

Tvárová sauna 

lanaform LA 

131203 facial Care

Sada 

10 relaxačných 

lávových kame-

ňov BeautyRelax 

BR-070

masážna 

vanička Scarlett



Marimex sk
Rožňavská 17, 831 04 Bratislava

Tel.: 02/4445 3001, www.marimex.sk

Vyberte si u nás z 25 typov infrasáun
Najväčší showroom na Slovensku o ploche 150 m2

Objednávajte na www.sauna-centrum.sk
alebo 02/4445 3001

mx inz sauny 210x280.indd   2 9.11.2012   8:14



•	 		ubytovanie	v	komfortnej	2-lôžkovej	izbe
•   welcome drink,	pohár	sektu																																																																																							
•   raňajky	podávané	formou	bohatých	švédskych	stolov
•   večere	podávané	formou	švédskych	stolov
•   neobmedzený vstup	do	hotelového	wellness	centra
•	 		parkovanie	na	hotelovom	parkovisku
•	 		internetové	pripojenie	FREE WiFi

REZERVÁCIE  |  tel.: 031 552 24 42  |  mobil: 0917 61 61 61  |  www.therma.sk

RELAX víkend 
3 dni s polpenziou • 2 noci 9900 €

osoba/pobyt

your 
  relax hotel
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Kúpeľňa za posledné roky radikálne 
zmenila svoju podobu. Z malých 
miestností na rýchlu očistu sa z nej 

stáva dôležitá oáza relaxu. „kúpeľňa sa čo-
raz viac začína svojím výzorom podobať in-
teriéru spálne či obývacej izby,“ hovorí Ing. 
arch. Ivan Mikuška. „je to aj kvôli trendu 
spájať dokopy viaceré miestnosti bytu, na-
príklad kúpeľňu a spálňu, ktoré spolu vytvo-
ria relaxačnú zónu. vaňa uprostred spálne 
ako dizajnový solitér alebo oddelenie spálne 
od kúpeľne len bezrámovou sklenenou prieč-
kou nie sú žiadnou raritou.“ Stieranie hra-
níc spôsobilo masívny vstup nábytku do 
kúpeľne. Nástenné skrinky, skrinky pod 
umývadlom či veľmi praktické pohyblivé 
kontajnery s množstvom zásuviek slúžia 
ako vhodný úložný priestor a zároveň 
sú zhmotnením idey približovať dizajn 
kúpeľne dizajnu ostaných obytných miest-
ností. S nábytkom do kúpeľne vchádza aj 
pre túto miestnosť „nový“ materiál – dre-
vo. Objavuje sa aj na podlahe, na oblože-
niach vane alebo ako trendová kombinácia 
umývadla v tvare misy na drevenej doske. 
V snahe kúpeľňu čo najviac presvetliť, op-
ticky zväčšiť a zachovať v nej čisté línie je 
nábytok v svetlých farbách, pričom prím 
hrá práve biela. Obľúbené sú aj pastelové 
odtiene hnedej alebo očarujúce farby exo-
tických drevín. Obklady na stenách pôso-
bia nenápadne, aby vynikla krása centier 
očisty – umývadla, sprchy či vane. Tren-
dové sú obklady vo svetlých farbách alebo 
imitujúce prírodné materiály (drevo, mra-
mor a kameň). Mozaiky si tu tiež obhájili 
svoje miesto, avšak vďaka širokej palete 
výnimočných tvarov, farieb a motívom sa 
z nich stávajú umelecké diela, obrazy na 
stene. Umývadlá a vane sa vzdávajú os-
trých rohov a v duchu soft edge dizajnu 
sa zaobľujú, až prerastajú do organických 
tvarov. Kúpeľňa túži dýchať a rozjasniť sa 
svetlom – nechýbajú tu teda veľké okná či 
presklené zásuvné dvere, ktoré poslúžia aj 
prakticky na dostatočné vetranie. 

pRIVáTNe WeLLNeSS ceNTRum
Ak to finančné možnosti dovoľujú, v kú- 
peľni sa objavuje aj sauna, wellness či 
aspoň relaxačný kútik. Kedysi sa sauny 
umiestňovali hlavne do suterénu domov, 
dnes si svoje miesto nachádzajú pre širokú 
škálu rozmerových možností aj v kúpeľ- 
niach domov či panelákových bytov. Ak 
vám to rozmer kúpeľne nedovoľuje, mô-

TRENDy 
vo svete kúpeľní
NA ZÁKLADE ROZHOVORU S ING. ARCH. IVANOM MIKUŠKOM 
(ROKUR – SVET KÚPEľNí) A VLADIMíROM KOZÁNKOM (KLUDI) 
VÁM PRINÁŠAME NAJNOVŠIE TRENDY V MIESTACH OČISTY. AK 
SA PRÁVE CHYSTÁTE ZARIAĎOVAť KÚPEľňU ALEBO JU PODRO-
BíTE KOMPLETNEJ REKONŠTRUKCII, NECH SÚ PRE VÁS TIETO 
RIADKY INŠPIRÁCIOU A ZDROJOM NÁPADOV. 



97

žete si dopriať dostatočný relax v sprche. 
„ručná sprcha kludi fizz 3s osvieži až tromi 
rôznymi prúdmi vody, ktoré sa ľahko presta-
vujú pomocou ergonomicky tvarovaného regu-
látora. prúd smooth line vytvára unikátnu 
vodnú stenu, pričom všetky vodné lúče tečú 
paralelne v jednej línii. prúd booster vycent-
ruje vodný lúč do stredu hlavice, lúč previaže 
a pôsobí ako revitalizujúce čistenie a relaxač-
ná masáž. intenzívny dážď vody zo 75 dýz 
zaručuje konštantne široký a zároveň mäkký 
objemový lúč,“ hovorí Vladimír Kozánek, 
zastupujúci renomovanú a na Slovensku 
už etablovanú značku Kludi. „veľkej popula-
rite sa tešia aj tzv. dual shower systémy, ktoré 
sú kombináciou hlavovej a ručnej sprchy v jed-
nom. napríklad kludi fizz dual shower sys-
tem ponúka dve riešenia atraktívne pre ľudí, 
ktorí si túžia sprchovanie naozaj vychutnať,“ 
dopĺňa Kozánek. Podľa slov Ing. arch. Iva-
na Mikuška sú v trendových kúpeľniach 
na ústupe hydromasážne vane a masážne 
sprchové panely. 

BaTéRIa muSí Na pRVý poHľaD 
oČaRIť
„niekoho zaujmú ostré hranaté línie, iný 
podľahne čaru dynamickejších, mäkkých 
tvarov. vždy to však musí byť láska na prvý 
pohľad. batériu si kupujeme vtedy, ak sme 
presvedčení, že zapadne do celkovej koncepcie 
zariadenia domu či bytu,“ hovorí Mikuška. 
Ak je zariadenie rustikálne, batéria bude 

mať skôr oblejšie tvary. Ak si doma potr-
píte na starožitnosti, siahnete asi po ba-
tériách, ktoré pripomínajú časy minulé a 
zalistujete v katalógoch luxusných batérií 
s retro kohútikmi namiesto páky (Kludi 
Adlon). „kludi balance či batérie z kolekcie 
esprit home bath concept zas zosobňujú naj-
novšie trendy smerujúce k mierne zaobleným 
až organickým tvarom batérií, ktoré sú akoby 
predĺžením prirodzeného toku vody z kohúti-
ka a svojou líniou kopírujú jej podobu. pri ba-
térii kludi balance je zámerne páka na batérii 
navrhnutá tak, akoby sa ľahko vznášala nad 
telom batérie a pri očiste nám poskytovala  
ilúziu slobody a voľnosti.“ V snahe ponechať 
priestor dizajnovo čistý sa čoraz častejšie 
uplatňujú podomietkové batérie, z kto-
rých vidieť len ovládacie prvky batérie. 

ŠEtRItE S INtElIGENtNÝMI 
BAtéRIAMI V MENE BluE 
RESPONSIBIlIty
V snahe šetriť prírodné zdroje aj vlastný 
rozpočet sa obľube tešia batérie so šetria-
cimi funkciami – renomovaní výrobcovia 
do nich integrujú tzv. perlátory, ktoré do-
kážu prúd vody prevzdušniť a ušetriť až 40 
% z nákladov na vodu. Veľmi praktický je 
s-pointer, ktorý prúd vody dopadajúci na 
umývadlo vhodne nasmeruje, takže ne-
dochádza k zbytočnému míňaniu a neprí-
jemnému ofŕkaniu. Praktické sú aj termo-
statické batérie, ktoré majú prednastavenú 

teplotu vytekajúcej vody (výrobcom na 38 
stupňov Celzia s možnosťou individuálne-
ho prestavenia), takže sa zbytočne voda 
nemíňa na doregulovanie tej správnej 
teploty. Výrazné šetrenie predstavujú aj 
senzorové batérie. „od roku 2009 sa znač-
ka kludi zapojila do programu blue respon-
sibility a všetky batérie sú odvtedy vybavené 
úsporný perlátorom, vďaka ktorému prietok 
vody v umývadlových batériách neprekročí 
8 litrov za minútu, a to bez zníženia kvali-
ty oplachovania,“ hovorí Kozánek. Účasť  
v programe Blue Responsibility kore-
šponduje aj so stratégiou Kludi nazvanou 
Smart Luxury – inteligentný luxus. Mož-
no pod ním rozumieť kvalitné riešenia  
z hľadiska dizajnu, použitých materiálov, 
výroby aj ochrany životného prostredia 
s cieľom ponúknuť to najlepšie za prija-
teľné ceny pre čo najviac ľudí. Viac infor-
mácií o trendoch v kúpeľniach nájdete na  
www.kludi.sk  a  www.svetkupelni.sk

Simona Klérková

Foto: Kludi
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kvalita 
ukrytá pod povrchom

finálnych úprav povrchov. Nevyhnutným 
predpokladom pre ich kladenie a, samo-
zrejme, pre perfektný výsledok  je pevný, 
nosný a dostatočne rovný podklad, ktorý 
dosiahneme použitím vyrovnávacích stie-
rok. Podlahy a steny, ktoré sú vystavené 
priamej odstrekujúcej vode, musia byť 
zároveň aj bezpečne odizolované. Vyso-
kokvalitné obklady a dlažby nespočetných 
farieb, vzorov, rozmerov či materiálov ne-
kladú kreativite nijaké hranice. Dôležité je 

Bez kvalitných produktov a technoló-
gií aj tým najkrajším povrchom hro-
zí strata kvality. Investíciu do krás-

nej a kvalitnej dlažby či obkladu by preto 
mal sprevádzať správny výber produktov 
na prípravu podkladu, lepenie obkladov 
a dlažby a následné škárovanie.

pod dlažbou aj pod obkladom
Produkty pre realizáciu obkladov a dla-
žieb sú podstatným momentom kvality 

SúČASNá PONUKA OBKLA-
DOV A DLAŽIEB JE NAOZAJ 
PESTRá. DIZAJNéRI AJ V TEJTO 
OBLASTI fINáLNEJ úPRAVy 
POVRCHOV V INTERIéRI A 
EXTERIéRI UROBILI KUS PRáCE 
A DOVIEDLI JU K ESTETICKÝM 
VÝšINáM. POD VšETKOU 
DIZAJNéRSKOU KRáSOU VšAK 
TREBA VIDIEť AJ TECHNICKú 
A TECHNOLOGICKú DOKONA-
LOSť.
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nie pre každú kúpeľňu, balkón či terasu. 
Realizácia obkladov a dlažieb je teraz hrač-
ka – nezáleží na tom, či staviate nový dom, 
alebo rekonštruujete byt. Rozhodnite sa 
pre originál Baumit systém.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit

Náš tip:  perfektný výsledok a istota trvácnosti. 
Baumacol Premiumfuge je pružná, vodoodpudivá a antibakteriálna suchá škárovacia zmes, 
ktorá ponúka spoľahlivé a dlhodobé riešenie pre váš interiér aj exteriér. Je jednoducho a rýchlo 
spracovateľná, v praktickom 2 a 5 kg balení. Na výber máte 24 nových farebných odtieňov, 
ktoré ladia ku každému obkladu.

však vybrať si správny typ lepiacej malty 
tak, aby bola garantovaná stálosť a krá-
sa na veľa rokov. Pri lepení keramických 
obkladov a dlažieb majú profesionálne 
lepiace malty nielen garantovať pevnosť, 
flexibilitu a priľnavosť, ale majú byť súčas-
ťou systémového riešenia, ktoré dlhodobo 
zaručuje dokonalosť výsledku. 

Škárovanie v trendových  
farbách
Obzvlášť dôležitú funkciu pri obkladaní 
má škárovanie. Predstavuje spojovací člá-
nok a zároveň významný prvok stvárnenia 
obkladu, ktorý súčasne ponúka ochranu 
a istotu. Správnou kombináciou obkladu 
a škárovacích hmôt v trendových farbách 
môžeme vytvoriť najrôznejšie priestorové 
pôsobenie obkladu. S pružnou, vodoodpu-
divou a antibakteriálnou škárovacou zme-
sou zabezpečíme obkladaným plochám 
krásu a istotu na veľa rokov. Optimálny 
doplnok k škárovacej hmote predstavuje 
trvalo elastický silikónový tmel, ktorý je 
určený na uzavretie dilatačných a spojova-
cích škár rôznych materiálov v miestach so 
stálym mechanickým zaťažením.

Baumit Baumacol
Je systém osvedčených, vysoko kvalitných 
produktov, ktorý prináša estetické, bez-
pečné a jednoducho realizovateľné rieše-



Myšlienky s budúcnosťou.

Baumit Info-linka: 
02/59 30 33 33
041/507 66 51

Baumacol PremiumFuge – perfektný
výsledok a istota trvácnosti
Pružná, vodeodpudivá a antibakteriálna suchá škárovacia 
zmes Baumacol PremiumFuge ponúka spoľahlivé a dlhodobé 
riešenie pre váš interiér aj exteriér. Jednoduché a rýchle 
spracovanie, 24 nových farebných odtieňov, ktoré ladia
ku každému keramickému obkladu.

Praktické balenie v 2 a 5 kg vedrách.

Baumit Baumacol – systémové riešenie
v osvedčenej Baumit kvalite.

Čítajte nás 
aj v elektronickej podobe na:

www.domabyvanie.eu
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AJ Vy OBČAS POCIťUJETE 
NOSTALGIU ZA DňAMI PLNÝ-
MI SLNEČNÝCH LúČOV A TEP-
LéHO VáNKU? SADNúť SI DO 
ZELENO SfARBENEJ ZáHRADy 
A VDyCHOVAť OMAMNú 
VôňU VšAKOVAKÝCH KVE-
TOV JE VyBáJENOU TúŽBOU 
MNOHÝCH Z NáS – AVšAK NIE 
TÝCH šťASTLIVCOV, KTORí SI 
SVOJ SEN SPLNILI TÝM, ŽE DIS-
PONUJú VLASTNOU ZIMNOU 
ZáHRADOU. 

RELAX 
 v zimnej záhrade
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tvoriť si vlastný raj podľa najúchvatnejších 
predstáv nie je nemožné. Treba však dodr-
žiavať isté pravidlá, bez ktorých to jedno-
ducho nepôjde.  

Konkrétne riešenie zimnej záhrady určujú 
dispozičné možnosti existujúceho domu 
a jeho tvarové rozmiestnenie. Od týchto 
kritérií sa potom odvíja rozloha a staveb-
ná konfigurácia budúcej zimnej záhrady. 
Pri novostavbe je to jednoduchšie. Zimnú 
záhradu je možné adekvátne naprojekto-
vať s vyhovujúcimi podmienkami a sta-
vebno-technickým vybavením. V oboch 
prípadoch je však potrebné si zodpovedať 

Šťastní majitelia zimných záhrad budú 
akiste súhlasiť, že dokonalá predsta-
va plnohodnotného relaxu spočíva 

vo výhľade na pôvabnú prírodnú scenériu 
v pohodlí svojho domova s dobrou knihou 
na kolenách a šálkou horúceho čaju. Medzi 
človekom a prírodou bola a vždy bude ne-
oddeliteľná spojitosť, ktorá človeka nepre-
stáva lákať a fascinovať. Preto sa ľudia, ak 
je to v ich možnostiach, snažia prinavrátiť 
kus prírody do svojich životov. Riešením je 
práve zimná záhrada – navyše s pridanou 
hodnotou.  ľudia v úlohe „malých bôži-
kov“ môžu na svojej troche pôdy kreovať 
a vytvárať kúsok Edenovej záhrady. Vy-

kľúčovú otázku – na aký účel má zimná zá-
hrada slúžiť? 

optimálna lokalizácia 
Od zámeru závisí aj umiestnenie zim-
nej záhrady vzhľadom na svetové strany.  
V prípade, že v nej chcete tráviť voľný čas 
aj počas zimných dní a nocí, je najvhodnej-
šia orientácia na juh. Umiestnenie sme-
rom na západ je ideálne, ak chcete záhradu 
využívať po celý rok, avšak v zime sa bude 
musieť prikurovať. Severná strana je naj-
chladnejšia a zároveň tvorí nárazovú zónu. 
Takto orientovaná zimná záhrada bude 
počas zimných dní nehostinná, no v lete 



konkrétne rieše-
nie zimnej záhra-

dy určujú disPozičné 
možnosti existujúceho 

domu a jeho tvarové 
rozmiestnenie.  

Pri novostavbe je  
to jednoduchšie. 
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v nej bude osviežujúci vánok. Podľa nie-
ktorých odborníkov je orientácia zimnej 
záhrady na juhozápad najprimeranejšou 
alternatívou, samozrejme, za predpokla-
du, že to dovoľujú štrukturálne podmien-
ky rodinného domu. 

Adekvátne stanovenie miesta závisí aj od 
toho, či zimná záhrada stojí samostatne, 
alebo je súčasťou rodinného domu. Sepa-
rátna zimná záhrada predpokladá iné lo-
kalizačné a konštrukčné opatrenia než do-
datočné zväčšenie obývacej plochy domu. 
Rozšírenie obývačky, haly alebo jedálne 
dodá bývaniu nevídaný rozmer a vytvorí 
akýsi pomyselný most medzi domovom 
a prírodou. Neslobodno zabúdať i na fau-
nu, ktorá je nevyhnutnou súčasťou každej 
záhrady. Preto pri prípadnom projektova-
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hrady je kúrenie a vetranie. Obe technické 
vybavenia sú veľmi dôležité a nevyplatí sa 
ich zanedbávať, preto starostlivo dbajte na 
ich funkčnosť a efektivitu. 

Zimná záhrada vám zaručí pocit pohody, 
pokoja a rodinnej idylky. Ak vaša duša hľa-
dá úľavu od hlučného sveta, doprajte jej 
absolútny relax. Zaraďte sa i vy do kruhu 
kreátorov a šťastných majiteľov vlastného 
kúsku raja na zemi! Držíme palce!

Veronika Kalinová

Foto: TDX, SXC, archív firiem a redakcie

ní je užitočné myslieť i na vhodné umiest-
nenie rastlín a kvetov v zimnej záhrade.

konštrukčné kritériá
Novostavby, ale i terasy starších domov, 
v ktorých sa plánuje prepracovanie pôvod-
nej terasy na celoročne využívanú zimnú 
záhradu, podliehajú istým konštrukčným 
kritériám. V prvom rade treba cieľuprime-
rane zvoliť zastrešenie a opláštenie terasy 
a následne ho vyplniť sklom. Na pevnú 
kostru stavby sa používa oceľ, hliník, plast 
i drevo – všetok materiál vo výbornej kva-
lite, aby zdolal nápor poveternostných 
podmienok, ktorému je zimná záhrada 
neprestajne vystavená. Neodmysliteľnou 
súčasťou je sklená výplň každej zimnej 
záhrady. Uprednostňuje sa bezpečnostné 
sklo, zaistené špeciálnou bezpečnostnou 

fóliou kvôli ochrane majetku, najlepšie  
v izolačnej forme. Izolačné sklá sú najmo-
dernejším riešením zasklenia kvôli ich vý-
borným tepelnoizolačným vlastnostiam. 
Zhotovujú sa z dvoch alebo troch skiel so 
vzduchovou alebo plynovou medzerou 
medzi jednotlivými tabuľami skla. Špe-
ciálnou metódou dosahujú výrazné izo-
lačné zabezpečenie, a dokážu tak ušetriť 
finančné prostriedky na energie. Sklená 
výplň navyše môže eliminovať nepriazni-
vé vplyvy nadmerného slnečného žiarenia 
prostredníctvom protislnečnej ochrany. 
Tvarové obmedzenie  alebo ohraničenie 
veľkosti sklených tabúľ neexistuje, preto 
záleží jedine od celkového dizajnu rodin-
ného domu a, samozrejme, od estetických 
požiadaviek majiteľa. Najnákladnejšou 
finančnou položkou pri stavbe zimnej zá-
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síte odkladať do chránených priestorov, 
čím sa predlžuje aj ich životnosť.

Zasklievací systém COVER®, ktorý vo 
svojej kategórii patrí k svetovej špičke, 
pozostáva z hornej a spodnej hliníkovej 
vodiacej koľajnice, medzi ktorými sa po-
súvajú tabule kalených skiel hrúbky 6 až 
12 mm bez vertikálneho orámovania, čím 
sa po zatvorení všetkých tabúľ vytvorí na 
pohľad súvislá sklenená plocha od podlahy 
po strop do výšky zasklenia až 3 m. Špe-
ciálny spôsob posúvania a otáčania skiel 
pomocou plastových kolies umožňuje úpl-
né alebo čiastočné otvorenie zaskleného 
priestoru otočením tabúľ o 90 stupňov 
a ich uložením na bočnú stenu. Tabule 
skiel o šírke cca 650 až 750 mm sa posú-
vajú a vytáčajú do vnútra terasy a dokážu  
prejsť cez ľubovoľný uhol lomu koľajnice, 

UŽ STE SA STRETLI S POJ- 
MOM „LETNá ZáHRADA“ ? 

 KEĎ NIE, NIČ SI Z TOHO NE-
ROBTE, JE TO  NIEČO NOVé, 

ČO SA K NáM OPäť DOSTáVA 
Z VySPELEJšEJ ZáPADNEJ ČAS-
TI EURóPy. V ČASE NEUSTáLE-
HO RASTU CIEN ENERGIí SI UŽ 
AJ TAM UVEDOMILI, ŽE VyKU-

ROVANIE ZIMNÝCH ZáHRAD 
PRE NIEKOľKO EXOTICKÝCH 

TEPLOMILNÝCH RASTLíN A ZO-
PáR POSEDENí PRI KáVE JE 

MAXIMáLNE NEEKONOMICKé 
A LEN MáLOKTO SI TO MôŽE 

DOVOLIť.

Oveľa efektívnejším a častejšie vyu-
žívaným riešením sa stalo mobil-
né zasklenie terás bezrámovými 

estetickými systémami, ktoré síce neza-
bezpečia svojimi tepelnoizolačnými para-
metrami úplnú tepelnú pohodu v každom 
ročnom období, napriek tomu svojou va-
riabilitou niekoľkonásobne predĺžia dobu 
pohodlného využívania terás či altánkov. 
Príkladom takéhoto riešenia je systém 
COVER®, špičkový výrobok fínskej spo-
ločnosti COVER Oy, ktorý svojím paten-
tovaným systémom otvárania a posúvania 
sklenených tabúľ dokáže podľa potreby  
uzavrieť terasy najrôznejších pôdorys- 
ných tvarov a tým ochrániť pred nepriaz-
nivými vplyvmi počasia, ako je vietor, 
dážď, sneh, prudké letné ochladenie a pod.  
V neposlednom rade zasklenie ochráni aj 
váš záhradný nábytok, ktorý v zime nemu-

záhrady
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takže sa dajú esteticky zaskliť aj zaoblené 
tvary lodžií, ktoré sa stále častejšie objavu-
jú na novostavbách. Patentovaný spôsob 
otvárania a otáčania skiel umožňuje aj ich 
ľahké a bezpečné umývanie z vonkajšej 
i vnútornej strany.

Systém COVER® sa dá kombinovať aj 
s celosklenenými dverami v miestach, 
kde sa najčastešie vstupuje do zaskleného 

priestoru, resp. v prípade potreby sa dá 
spodná koľajnica aj zapustiť do podlahy, 
aby nepredstavovala ani najmenšiu pre-
kážku v otvorenom stave.

Samozrejme, ako každá technická vymo-
ženosť, aj zasklievací systém COVER®, 
vyžaduje pre svoju bezproblémovú funkč-
nosť isté predpoklady, ktoré sa nie vždy 
dajú splniť pri existujúcich terasách či 
altánkoch, preto je ideálne s ním uvažo-
vať už v štádiu projektovania. Takýmto 
postupom sa znížia nadobúdacie náklady 
a zefektívni sa aj využiteľnosť zasklenej 
plochy.

Systém COVER je vhodný nielen pri za-
sklení terás rodinných domov, ale stále 
viac sa využíva aj pri zasklievaní terás či 

lodžií nových bytových domov, kde archi-
tekti častokrát nešetria s plochou na tera-
sy, avšak v našich klimatických podmien-
kach je ich využiteľnosť veľmi obmedzená. 

Letné terasy sa stávajú zaujímavým rie-
šením aj pre vonkajšie priestory kaviar-
ní, ktoré mobilným zasklením získavajú 
miesto pre príjemné posedenie nezávisle 
od rozmarov počasia.

Viac o zasklievacom systéme získate na 
www.vtr.sk.

Reko v spolupráci s VTR, Nové Zámky

Foto: VTR, Nové Zámky
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TEL: + 421 902 365 555
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WELLNESS HOTEL BYSTRÁ JE SITUOVANÝ 
NA ZAČIATKU ATRAKTÍVNEHO TURISTICKÉHO 
STREDISKA NÁRODNÝ PARK NÍZKE TATRY 
V TICHOM A POKOJNOM PROSTREDÍ 
BYSTREJ DOLINY - TÁLE.  

WELLNESS CENTRUM HOTELA BYSTRÁ JE ZAMERANÉ NA RELAX A DUŠEVNÚ POHODU 

CELÉHO TELA A MYSLE. K DISPOZÍCII JE SAUNOVÝ I VODNÝ SVET, KTORÉMU DOMINUJE 

25M BAZÉN S PROTIPRÚDOM.

Wellness a relax
v srdci Nízkych Tatierv srdci Nízkych Tatier

Zábava a šport počas celého roka
NÍZKE TATRY POSKYTUJÚ PRIESTOR PRE TURISTIKU, 

LYŽOVANIE, KÚPANIE ČI NÁVŠTEVY JASKÝŇ

WWW.HOTELBYSTRÁ.SK   |   Informácie: +421 48 6195 303
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Chalúpkovo nájdete na konci obce 
Liptovská Štiavnica, ktorá sa na-
chádza asi 3 kilometre východne od 

Ružomberka. Túto romantickú časť dedi-
ny tvoria klasické slovenské dreveničky, 
zoradené v dvoch radoch oproti sebe, ako 
aj roztrúsené na úpätí Fatry, a zo všetkých 
je priam nádherný výhľad na vrch Sala-
tín. V ich okolí je množstvo turistických 
atrakcií. V zime je to napríklad Skipark 
Ružomberok alobo Skipark Jasná – oba sú 
ideálne na úžasnú lyžovačku a počas celé-
ho roka sa môžete vybrať aj na termálne 
kúpalisko do Bešeňovej alebo do historic-
kej obce Vlkolínec, ktorá je chránenou pa-
miatkou UNESCO. Z Chalúpkova môžete 
ľahko podnikať výlety na Oravu, do Níz-
kych alebo Vysokých Tatier, na Liptovskú 
Maru alebo sa vyšantiť na tobogánoch  
v neďalekej Tatralandii pri Liptovskom 
Mikuláši, prípadne sa poriadne zregenero-
vať v Aquacity Poprad.

Veľmi ľahko sa však môže stať, že sa vám 
v chalúpkovskej dreveničke tak zapáči, že 
ju nebudete chcieť ani opustiť. Všetky boli 

ROZHODLI STE SA, ŽE TENTO 
ROK STRáVITE DOVOLENKU 
NA SLOVENSKU? NAJLEPšIE 
NIEKDE V HORáCH, ODKIAľ 
By NEBOLO V LETE ĎALEKO 
ANI K VODE? A NAJRADšEJ By 
STE BÝVALI V TRADIČNEJ DRE-
VENICI, A PRITOM V NEJ MALI 
ABSOLúTNy LUXUS? TAK 
POTOM NEEXISTUJE LEPšIA 
VOľBA, NEŽ SA VyBRAť DO 
CHALúPKOVA!

chalúpkovo –

postavené so zreteľom na tradičné prvky 
liptovskej architektúry a zároveň posky-
tujú luxusné ubytovanie, ktoré vyhovie aj 
náročnejším zákazníkom. Chalúpky v sebe 
snúbia romantiku tradičnej slovenskej de-
diny s pohodlím, ktoré k dovolenke neod-
mysliteľne patrí. Ide o dvojpodlažné chaty, 
ktoré boli vystavané klasickým spôsobom, 
teda systémom zrubových domov. Na prí-
zemí sa nachádza veľká obývacia miest-
nosť s krbom, pričom drevo si doň môžete 
sami narúbať, čo môže byť pre niekoho 
relax a pre iného vhodná fyzická aktivita.  

Na druhom podlaží, teda v podkroví, do 
ktorého vedie nie veľmi strmé schodisko 
so zábradlím, sa nachádzajú spálne a ďal-
šie potrebné príslušenstvo. Krov každej 
chaty je klasický, so 45-stupňovým sklo-
nom, pričom krásne tvarované krokvy sú 
priznané. V niektorých chatách sú dve 
a v iných až tri samostatné spálne, ktoré 
poskytujú dostatok súkromia. Každá spál-
ňa je zariadená pohodlnými posteľami, 
nočnými stolíkmi, skriňami, ale aj iným 
nábytkom, vhodným na odkladanie vecí, 

chAlúpky v sebe 
snúbiA romAntiku 
trAdičnej slovenskej 
dediny s pohodlím, 
ktoré k dovolenke 
neodmysliteľne 
pAtrí.

miesto, kde sa rozprávka stáva skutočnosťou
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čo je nesporná devíza najmä pri dlhodo-
bejších pobytoch pre ľudí, ktorí si potrpia 
na poriadok a nechcú mať svoje oblečenie 
nahádzané v taškách. Medzi spálňami sa 
nachádza sanitárne zariadenie, teda toa-
leta a kúpeľna, takže nikto nemusí v noci 
chodiť rozospatý po schodoch. 

Kúrenie v chatách je riešené elektrickými 
konvektormi a podlahovým kúrením v kú-
peľniach a na toaletách. Hlavným zdrojom 
tepla sa však v každom počasí môže stať 
oheň, ktorý vás bude hriať v kamennom 
kozube alebo v nadštandardnej keramickej 
kozubovej peci. Bezprostredné okolie kr-
bov je pokryté dlažbou, čo vám dá väčší po-
cit istoty, ak pri dokladaní dreva z pahreby 
nedopatrením vyletí nejaká iskra. V snahe 
úplne minimalizovať riziko prípadného 
požiaru je vo vnútorných priestoroch cha-
ty prísny zákaz fajčenia.     

Dá sa predpokladať, že každý nový náv-
števník Chalúpkova bude interiérom 
chalúp doslova nadšený. Kuchyňa je za-
riadená modernou kuchynskou linkou so 

zabudovaným elektrickým sporákom aj 
rúrou, nechýba mikrovlná rúra, chladnička 
s mrazničkou, varná konvica. V kuchyni sa 
tiež nachádza veľký drevený stôl so stolič-
kami alebo lavicami, za ktorý sa pohodlne 
zmestia všetci dočasní obyvatelia chaty, 
prípadne aj ich hostia. Určite si nerobte 
starosti, či v chalupe nájdete škrabku na 
zemiaky, otvárač na konzervy alebo vývrt-
ku na víno. V každej chate je naozaj všetko 
potrebné vybavenie.

Obývačke dominujú dve pohodlné sedač-
ky pre šesť osôb, dva stoly a samozrejme, 
že občas môžete namiesto obdivovania 
ohňa v krbe pozerať aj televízor. Nechýba 
ani DVD prehrávač, takže nudiť sa po veče-
roch nebudete vy ani vaše deti. 

Okolitá príroda má svoje čaro v každom 
ročnom období. Priamo z chatovej osady 
môžete podnikať pešie výpravy, pričom 
jednou z prvých zástavok môže byť pra-
meň minerálnej vody, ktorá vyviera pria-
mo zo zeme asi 50 metrov nad južným 
radom chalúpiek. A ešte jedným si môžete 

byť počas každého pobytu v Chalúpkove 
istí. Bez ohľadu na to, či sa ráno vyberie-
te na lyžovačku, alebo za kúpaním –  vždy 
sa budete tešiť na chvíľu, kedy sa sem zase 
vrátite. Chalúpkovo je skrátka splnenie 
aj tých najnáročnejších prestáv o bývaní  
v dreveniciach a zároveň miesto pripomí-
najúce akýsi detský sen alebo skôr rozpráv-
ku, do ktorej sa vždy budete chcieť vracať. 
Kto vie? Možno raz bude mať Chalúpkovo 
aj vlastnú poštovú pečiatku a známku, aby 
jeho existencii vďaka pohľadnici uverili aj 
tí, čo tam neboli ani o ňom ešte nepočuli...          

Viac informácií nájdete na stránke:
www.chalupkovo.sk

Reko z materiálov Chalúpkovo

Foto: Chalúpkovo



LIBANONSKá METROPOLA JE MIESTOM OBÝVANÝM 

UŽ Päť TISíCROČí. NA JEHO úZEMí SA VySTRIEDALI 

KANAáNCI, fENIČANIA, HELéNI, RIMANIA, ByZANTíN-

CI, ARABI, KRIŽIACI I OSMANSKí TURCI. MESTO TOľ-

KOKRáT ZNIČENé DOByVATEľMI, ZEMETRASENIAMI 

I NEDáVNOU OBČIANSKOU VOJNOU Z ROKOV 1975 

– 1991 JE DNES MOŽNO KRAJšIE NEŽ KEDyKOľVEK 

PREDTÝM. ŽIVOT V ňOM JE PLNÝ ENERGIE A RADOSTI 

Z PRáVE PREBIEHAJúCEHO MOMENTU. BEJRúT, ROV-

NAKO AKO JEHO OByVATELIA, SA NIKDy NEVZDáVA.

Bejrút: 
mesto, ktoré sa nevzdáva
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Pri prechádzke modernými časťami 
bejrútskeho centra by človek mohol 
mať pocit, že všetky udalosti, ktoré 

skončili pred dvomi desaťročiami, boli len 
zlým snom a smutné slová piesne „Li Bej-
rút“ legendárnej libanonskej divy Feirúz 
zostávajú len výkričníkom za časmi dlhé-
ho a krvavého konfliktu. Ak toto obdobie 
k niečomu primälo domácich, tak práve 
k tomu, aby si užívali každý deň svojho 
života. „My, Libanonci, sme zvláštni. Tak 
rýchlo zabúdame na bolesť a tešíme sa 
z každého krásneho dňa. Inak sa to totiž 
na tomto kúsku zeme nedá!“ vraví mla-
dý Bejrútčan George o skutočnosti, kto-
rá presne vystihuje ľudí a nálady krajiny 
s cédrom na vlajke.
 
Na slnkom zaliatej promenáde, nazýva-
nej Bejrútčanmi „Corniche“, ktorá lemuje 
pobrežie Stredozemného mora, sa počas 
celého dňa prechádzajú početné rodiny, 
páry i skupinky priateľov. Športovo za-
ložené slečny v teplákových súpravách  
a slúchadlami na ušiach tu vylepšujú rých-
lou chôdzou svoje postavy, rybári skúšajú 
šťastie v modrastých vodách a pouliční 
predavači čohokoľvek v dave presúvajú-
com sa bez prestania nahor a dolu pobre-
žím. 

Po štvorprúdovej mestskej ceste lemova-
nej palmami sa nahor a dolu premávajú 
Bejrútčania, sediac za volantmi áut tých 
najprestížnejších typov. Veľké vozidlá s po-
honom všetkých štyroch kolies dávno nie 
sú v móde, dokonca aj jaguár či porsche 
pôsobí v pestrej koláži skoro ako tuctová 
značka. Kto nemôže zaujať okolie dych 

vyrážajúcim dopravným prostriedkom, 
vsádza na hlasnú hudbu z reproduktorov. 
Tu, v centre Bejrútu, i tá najgýčovitejšia 
vec pôsobí prirodzene a pozorovať život 
v podstate neveľkého veľkomesta je zážit-
kom. Najlepšie z jednej z mozaikami zdo-
bených lavičiek s pohárikom chutnej silnej 
kávy ochutenej kardamomom v ruke. 

DOMOV A SVEt
Kým počet obyvateľov samotného Libano-
nu len mierne prevyšuje štyri milióny, vo 
svete žijúca diaspora je až štyrikrát počet-
nejšia. Veď len v Brazílii žije dvakrát viac 
Libanončanov, než vo svojej domovine. 

tu, v centre bejrútu, 
i tá nAjgýčovitejšiA 
vec pôsobí prirodze-
ne A pozorovAť Život 
v podstAte neveľké-
ho veľkomestA je 
záŽitkom.
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Ďalšími z krajín s početnou libanonskou 
menšinou sú Spojené štáty, Argentína, 
Kolumbia, Austrália, Kanada či Mexiko. 
ľudia z týchto komunít sú niekedy možno 
známejší ako tí, ktorých rodiny zostali ver-
né vlasti. 

Ktokoľvek z nás si len ťažko spomenie na 
známu osobnosť pochádzajúcu priamo 
z Libanonu. Výnimkou je snáď iba mód-
ny návrhár Elie Saab či spisovateľ Chalíl  
Džibrán, ktorý strávil väčšinu života 
v americkom exile. 

Salmu Hayek či Shakiru ale pozná vari 
každý. Kým uznávaná herečka je dieťaťom 
libanonského otca a mexickej matky, po-

pulárna speváčka má mamu z Kolumbie 
a otca s koreňmi v libanonskom vinohrad-
níckom meste Zahle. 

Domov to však ťahá i generácie spoje-
né s Libanonom len putami ich rodičov 
a prarodičov. Presvedčiť sa o tom možno 
trebárs na bejrútskom medzinárodnom 
letisku Rafíka Harírího, o ktorého pre-
vádzku sa zďaleka nestarajú len turisti 
a obchodní cestujúci. Prísť a zahľadieť sa 
na vápencový masív hory Džabal Sannín 
so svahmi posiatymi domami, zbiehajú-
cimi až k vlnám mora, je asi sen každého 
človeka spojeného neviditeľným putom 
s touto malou, no magneticky príťažlivou 
krajinou. 

my, libAnonci, 
sme zvláštni. tAk 
rýchlo zAbúdAme 
nA bolesť A tešíme 
sA z kAŽdého 
krásneho dňA. 
inAk sA to totiŽ  
nA tomto kúsku  
zeme nedá!
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DVE StRáNky RôZNORODOStI
V centre Bejrútu stoja bok po boku Mešita 
Mohammada al-Amína a maronitská Ka-
tedrála svätého Juraja. Symbolizujú dobré 
vzťahy medzi konfesiami v krajine, ktorej 
obyvatelia majú ešte v živej pamäti skazu, 
akú dokáže priniesť nenávisť. 

Obyvatelia Libanonu sú pestrou zmesou 
po náboženskej a sčasti i etnickej stránke. 
Z kresťanov tu nájdeme katolíckych ma-
ronitov, melkitov i gréckych ortodoxných 
veriacich, moslimovia sú zastúpení šiitmi 
i sunitmi, asi päť percent obyvateľov tvo-
ria Drúzi. Etnicky je okrem Libanoncov vý-
znamná skupina palestínskych utečencov  
i arménska menšina. 

Takáto pestrosť na jednej strane prináša 
kultúrnu rozmanitosť, vie však byť i vý-
znamným faktorom udalostí, ktoré sa 

Libanonu spočiatku veľmi netýkali. Záuj-
my Organizácie za oslobodenie Palestíny,  
Izraela a Sýrie však krajinu vtiahli do kon-
fliktu, ktorý dlho pokračoval ako občian-
ska vojna až do Taifskej dohody – začiatku 
jeho urovnania. Dnes sú posledné stopy 
vojny mementom, kým Libanon je opäť 
miestom, kde rôznorodosť obohacuje. 
V regióne, ktorý ťažko nazvať pokojným, 
je v súčasnosti relatívne stabilnou kraji-
nou. Nádej, že to tak i zostane, je spoločná 
u jej obyvateľov, rovnako ako u návštev-
níkov, ktorí sa do jej 10 452 kilometrov 
štvorcových zaľúbili. 

FARBy StARéhO A NOVéhO
Bejrútske centrum s kruhovým námestím 
Nidžme, opätovne a precízne vystavané 
po vojne, či moderné hotely a obchodné 
centrá sú jednou z tvárí mesta, rovnako 
ako legendárna ulica Hamrá či na prvý po-

hľad nevábne pôsobiace južné predmestia. 
Zájsť na bejrútske trhy „Aswák al-Bejrút“ 
ale môže byť pre milovníka orientu skla-
maním. Namiesto hlasitej vravy obchodní-
kov a ich dohadovania sa s kupujúcimi tu 
možno nájsť len moderné pasáže. Tie síce 
architektonicky korešpondujú s blízkový-
chodným štýlom, no nemajú jeho dušu. 

Alternatíva je ale vždy poruke: stačí sa od-
viezť trebárs do mesta Saidá, vzdialeného 
len polhodinku jazdy autom z Bejrútu na 
juh, a atmosféra ozajstného východu tu 
človeka premkne okamžite. Ulička preda-
vačov ovocia sa za rohom zmení na uličku 
tesárov, kto potrebuje obuvníka, môže si 
vybrať hneď z niekoľkých šikovných reme-
selníkov. 

Tí z domácich, čo akurát nemajú nič dôle-
žité na práci, posedávajú v starých kamen-
ných kaviarňach „makhá“ na taburetkách 
či stoličkách s pohárikom arabskej kávy 
varenej v džezve pred sebou a poťahujúc si 
z vodnej fajky „ardžíle“ naloženej tabakom 
či jemnejšou náplňou s príchuťou jabĺk, 
mäty alebo ružových listov. Tieto miesta 
dýchajú, hýbu sa, žijú. Pritom je celkom 
jedno, kto a prečo do ich ulíc práve zaví-
tal...

Peter Hupka

Foto: autor



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

fyzická osoba/meno a priezvisko:.........................................................................................................................................................................................
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IČO/IČ DPH:.................................................................................................................................................................................................................................
Ulica a číslo..................................................................................................................................................................................................................................
Obec, PSČ:....................................................................................................................................................................................................................................
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predplaťte si Dom a BýVaNIe a vyhrajte!
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Važení čitatelia,
ďakujeme všetkým za dôveru a záujem o predplatné časopisu DOM a BÝVANIE. Ďakujeme hlavne tým, 
ktorí zaslali objednávku predplatného, avšak neboli vylosovaní. Pevne veríme, že nám zostanete verní 
a že nielen v tomto vydaní, ale aj v budúcnosti nájdete v časopise inšpiráciu a zaujímavé informácie, 
ktoré využijete pri zveľaďovaní vášho bývania. Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude 
zaradený do losovania v ďalšom kole predplatiteľskej súťaže. 

V tomto kole predplatiteľskej súťaže sme vylosovali troch výhercov, ktorí získavajú uve-
dené ceny:

1. cena: 
Vysávač Roventa Compacteo Ergo Cyclonic Power v hodnote 117,90 € 
získava martina Ivanová, Kuková

2. cena: 
Naparovaciu žehličku Tefal Ultimate Autoclean 500 v hodnote 109,90 € 
získava alena Dobiašová, Zlaté Moravce

3. cena: 
Hriankovač Moulinex Subito v hodnote 39,90 € 
získava oľga polóniová, Liptovský Hrádok

Výhercom predplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme a veríme, že ich výhra poteší.

Bez odoslania požadovaných údajov na adresu redakcie nie je možné objednávku 
predplatného akceptovať.

Vyplnený kupón a predplatné zašlite na adresu: perpes, s. r. o., cabajská 28, 949 01 Nitra  

Predplatné môžete objednať aj vyplnením objednávky na stránke www.domabyvanie.eu 
alebo e-mailom na adresu redakcia@domabyvanie.eu. 

Objednávku môžete odovzdať aj priamo na každej pošte alebo doručovateľovi Slovenskej 
pošty, alebo telefonicky na č. 02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213. 

Na základe objednávky bude vystavená faktúra, prípadne zaslaný U –poukaz – podľa 
požiadavky.






