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ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY UMOŽŇUJÚ VYRÁBAŤ VLASTNÉ TEPLO AJ ELEKTRINU
REKONŠTRUKCIA ZÁHRADY   JORDÁNSKA PETRA – TAJOMSTVO RUŽOVÝCH SKÁL

UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA
výstavba ohľaduplná voči životnému prostrediu

LEVITUJÚCI DREVODOM V ZÁHORSKEJ BYSTRICI POHĽAD DO VNÚTRA – VITAJTE U KLAASA
AKO BUDEME BÝVAŤ V ROKU 2022? KRAJINA AKO PRIESTOR, PRIESTOR AKO SLOBODA
KUCHYŇA V SÚLADE S TRENDMI 2022 USPORIADANÁ KÚPEĽŇA
ZARIAĎTE SI DOMA PRACOVŇU, V KTOREJ PÔJDE PRÁCA OD RUKY 
AKO VYBRAŤ INTERIÉROVÉ DVERE?
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STREŠNÉ KRYTINY A ODKVAPY RUUKKI
60 rokov tradície v oceľových strešných krytinách,  

testovaných škandinávskou prírodou

www.ruukkistrechy.sk | poradcaprestrechy@ruukki.com
Západné Slovensko: 0905 523 996 | Stredné Slovensko: 0915 291 241 | Východné Slovensko: 0907 922 527

Najdlhšie záruky na trhu

Prečo Ruukki?
Garantovaná  
protikorózna ochrana  
(pozinkovanie 275 g/m2) 

Oceľ z vlastných oceliarni 
v Škandinávii

Každoročné certifikačné 
školenia pre realizačné firmy

Poradenstvo ZADARMO Doprava ZADARMO

Kalkulácia ZADARMO

ZĽA
VY!

NA STREŠNÉ KRYTINY A ODKVAPY



Snívate o vyhriatej podlahe?
Urobte to múdro! 

Mali ste už niekedy pri vstupe do miestnosti 
pocit ako keby ste vykročili na ľad? Pýtali ste 
sa, prečo je v miestnosti stále zima napriek 

tomu, že máte hodiny zapnuté kúrenie?

Dôvodom mohlo byť, že tam nebolo podlahové 
kúrenie. Podlahové kúrenie je čistejší a efek-

tívnejší spôsob vykurovania akéhokoľvek prie-
storu. Keď sa zameriavame na priame a jemné 
zahrievanie predmetov a ľudí v miestnosti, na 

dosiahnutie ideálnej teploty podlahové kúrenie 
vyžaduje oveľa menej energie ako konvenčné 
vykurovacie systémy. Práve preto dosahuje 

zásadné úspory na prevádzkových nákladoch 
vykurovania. 

Warmup dáva inteligentnú odpoveď s re-
sponzívnym zónovým vykurovaním v kom-

binácii s radou najmodernejších WiFi termo-
statov. Všetky naše elektrické vykurovacie 
systémy sú k dispozícii v širokom rozsahu 

vhodné pre použitie do akejkoľvek miestnosti, 
pre akúkoľvek podlahovú krytinu a pre projek-

ty všetkého druhu.

Automatická kontrola vykurovania

Znižuje spotrebu energie

Znižuje prevádzkové náklady

Plne dotyková obrazovka

Asistent vykurovania

Univerzálne použitie

 Nový elektrický podlahový vykurovací systém Warmup,
osvedčený na ochranu podláh pred praskaním.

1. Rýchla Inštalácia

2. Pre všetky typy podláh
 
3. Pohodlné stanovenie veľkosti

4. Oddelovacia membrána

5. Odolnosť voči prasknutiu

6. Samolepiaca podložka

7. Ochrana podlahovej krytiny

Výhody DCM-PRO

1. Bezpečnostná syntetická tkanina 

2. Rýchlejšie zahrievanie
 
3. Úspora energie
 
4. Izolačná vrstva

5. Oddeľovacia fleece vrstva 

6. Ultra tenká a silná

Výhody izolácie ULTRALIGHT

Izolácia



Albapura je ekologická, vodou riediteľná farba na báze vinilu
určená na nátery interiérových stien.

Jej vysoká belosť je dosiahnutá pomocou najkvalitnejších bielych pigmentov bez použitia
optických zjasňovačov. Vynikajúcu kryciu schopnosť ocenia najmä maliari, ktorý 
používajú technológiu Airless. Vytvára hladký, hlboko matný povrch a po nátere zanecháva
príjemnú vôňu. Je vyvinutá a vyrobená na Slovensku spoločnosťou Chemolak.

www.albapura.sk
www.chemolak.sk

VÝNIMOČNÁ
SLOVENSKÁ
INTERIÉROVKA

AlAlbabapupurara jje e ekekolologogicickáká,, vovododou u ririededititeľeľnáná ffararbaba nna a bábázeze vvininili uu
ururčečenáná nnaa nánáteteryry iintntereriéiérorovývýchch sstitienen..

JeJej j vyv sosokáká belososť ť jeje ddososiaiahnhnututá á pop momococou najkkvalitnt eje šíšíchch bielych pigmentov bez použitia
optických zjasňovačočov.v VVyynikajajúcú u kryciu schopopnon sťsť ocenia a nan jmä maliari, ktorýý 
popoužužívívajajú ú technolóógig uu Airless. Vytvára hladkdký,ý, hhlbbokoko mamatntný ý popovrvrchch aa ppo o nánátetere zanece háhávava
prpríjíjememnúnú vvôňôňu. JJe e vyvinutá a vyrrobobene á nana SSlolovevensnskuku sspopololočnosťoťou u ChChememololakak..

www.albapura.sk
www.cchheemmoollaakk..sskk
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l Prišla jar, ktorá je symbolom prebudenia a znovuzrodenia. Tak 

otvorme okná dokorán, vyvetrajme a zbavme sa všetkého, čo 
nechceme a nepotrebujeme. Buďme otvorení pozitívnym zmenám, 
nielen v našom bezprostrednom životnom priestore, ale aj v 
našom myslení. Veď toto obdobie nás môže inšpirovať aj takýmto 
spôsobom, ak mu to dovolíme.

Takou pozitívnou zmenou môže byť aj ohľaduplná a udržateľná 
výstavba, ktorá je dôležitá pre naše zdravie, pohodu a produktivitu. 
Prostredie, v ktorom žijeme, má totiž na nás výrazný vplyv. Tak 
hľadajme nové riešenia pre naše bývanie, ktoré budú rešpektovať 
tieto princípy.

V tomto duchu sa nesie aj aktuálne vydanie, ktoré práve držíte 
v rukách, a ja verím, že vďaka nemu a vašej invencii si dokážete 
vytvoriť domov, z ktorého budete mať radosť a ktorý bude vaším 
útočiskom. Nájdete tu aktuálne novinky a 
trendy pre interiérový dizajn, ale aj ďalšie témy 
z oblasti architektúry, výstavby či energetických 
alternatív, no a, samozrejme, nechýbajú ani 
oddychovejšie témy, ktoré vás môžu pozitívne 
naladiť.

Prajem vám príjemné čítanie a veľa šťastia.

DOM a BÝVANIE magazín zameraný na exteriér, interiér a moderné bývanie – ročník 16, č. 1/2022, mesiac vydania marec, cena výtlačku 1,50 eur, predplatitelia 1,30 eur, periodicita  
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ŠKÁROVACIA MALTA ,  KTORÁ ODOL ÁVA ČASU.
NOVÉ FAREBNÉ ODTIENE PRE KAŽDÝ PRIESTOR.

Farebné odtiene škárovacích mált Ultracolor 
Plus zvýraznia krásu akéhokoľvek obkladaného 
povrchu. Každému prostrediu dodajú nádych 
originality. Odolná škárovacia malta Ultracolor 
Plus bola navrhnutá s dôrazom na ľahkú aplikáciu 
a čistenie. 
Farby Mapei pre všetky druhy škárovacích mált 
sú zladené s tmelom Mapesil AC.

 ● NOVÉ FAREBNÉ ODTIENE
 ● BIOBLOCK: ODOLNÝ VOČI PLESNIAM
 ● ŠKÁROVANÉ PLOCHY SÚ RÝCHLO  
PRIPRAVENÉ NA POUŽITIE 

 ● VODOODPUDIVÉ A ĽAHKO SA ČISTIA
 ● ZABRAŇUJÚ VÝKVETOM - PRE JEDNOTNÝ 
FAREBNÝ ODTIEŇ

169 | OCEĽOVO MODRÁ

UltracolorUltracolor ®® Plus  Plus 

Viac na mapei.com

EVERYTHING’S OK  
WITH MAPEI
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 Levitujúci drevodom v Záhorskej Bystrici
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TENTO DO DETAILOV 
PREMYSLENÝ DOM 
S FASÁDOU ZO SIBÍRSKEHO 
SMREKOVCA JE „TOPKOU“ 
MEDZI DREVODOMAMI 
Z HĽADISKA KVALITY, 
UHLÍKOVEJ STOPY, 
RECYKLOVATEĽNOSTI 
A TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI. 
DREVODOM NAJVYŠŠEJ 
KVALITY KRÁŠLI JEDNU 
Z ULÍC V ZÁHORSKEJ BYSTRICI 
A POCHÁDZA Z ATELIÉRU 
MOLNÁR – PERÁČEK. 

L
evitujúci dom nad záhradou je 
koncipovaný v pôdorysnom tvare 
písmena L, ktorý dodáva domu 
vzdušnosť a intímne prepojenie so 

záhradou.  Terasa orientovaná do átria 
je výraznou súčasťou drevodomu, ktorý 
prepája interiér s okolitou prírodou. 
Harmóniu medzi domom a záhradou 
podčiarkuje drevo, ktoré je dominantné 
ako v samotnom dome, tak aj na fasáde 
či terase. 

Dom je zhotovený z CLT dreveného ma-
sívu najvyššej kvality. V celom dome je 
použitý smrek, ktorý je charakteristický 
svojím jednotným rukopisom. Smrek je 
použitý od primárnej nosnej konštruk-
cie, ktorá je z lepeného masívneho dre-
va, cez sekundárne konštrukcie roštov 
odvetraných fasád a striech. Na fasádne 
obklady bol zvolený sibírsky smrekovec, 
pričom sa použila komplexne na celom 
dome odvetraná fasáda s prevažne su-
rovým dreveným obkladom. Architekti 
efektívne využili možnosti CLT systému, 
ktorý dômyselne skombinovali s oceľo-
vými stĺpikmi a lepenými nosníkmi.

KONCEPT LEVITUJÚCEHO DOMU
Dom je členený na dennú a nočnú časť, 
kde dennú časť tvorí priestranná obý-
vačka s jedálňou a štýlovou kuchyňou. 
Nočnú časť domu tvoria izby s kúpeľ-
ňami, ktoré sú netradične orientované 
nie do átria, ale sú s výhľadom do voľnej 
prírody. Vstup do nočnej časti domu 
vedie cez veľkorysú halu, ktorú od átria 
opticky oddeľuje iba veľká sklenená ste-
na. Tento priestor je využitý ako čitáreň 
či relaxačná miestnosť s možnosťou hry 
na piano. Interiér j farebne ladený do 

mäkkých svetlých farieb. Minimalistická 
podlaha z bieleho liateho polyuretánu 
je v príjemnej harmónii s kresbou dreva 
a dodáva priestoru vzdušnosť. Farebný 
kontrast interiéru dodáva čierna farba, 
ktorá je použitá vkusne a s citom. Čierna 
dominuje najmä v kúpeľni, kde pôso-
bí moderne a nadčasovo. Útulnosť do 
domu prinášajú vkusne zvolené obrazy, 
zeleň a pôsobivá vstavaná knižnica, 
ktorá snáď nikdy neomrzí. 

O PROJEKTE
Názov stavby: Rodinný dom CLT16
Miesto stavby: Bratislava – Záhorská 
Bystrica
Rok realizácie: 2018
Autori: Ing. arch. Juraj MOLNÁR, Ing 
.arch. Ľubomír Peráček st., Ing. arch. Ľu-
bomír Peráček ml.
Plocha parcely: 1 644 m2

Čistá úžitková plocha: 214 m2
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KVALITNÉ PRÍRODNÉ MATERIÁLY
Základným kvalitatívnym krité-
riom návrhu majiteľov bolo vytvoriť 
priestranný dom, ktorý má klásť dôraz 
na kvalitné prírodné materiály, spraco-
vanie, trvácnosť, energetickú úspornosť 
a užívateľský komfort. Tento drevo-
dom v Záhorskej Bystrici rozhodne 
splnil náročné požiadavky majiteľov aj 
samotných architektov, pričom „neutr-
pela“ ani estetická stránka drevodomu. 
Dom je vyšperkovaný do detailov, veľmi 
príjemný na pohľad a dokonale ekologic-
ký a trvalo udržateľný, čo je v tejto dobe 
obrovským benefitom. 

O tom, že tento drevodom patrí do 
kategórie „naj“ vo všetkých ohľadoch, 
svedčí aj fakt, že bol zaradený do finálnej 
nominácie prestížnej súťaže CE.ZA.AR 
2021 v kategórii Rodinné domy. 

Noli

Foto: archív Ateliéru MOLNÁR-PERÁČEK

ATELIÉR MOLNÁR – PERÁČEK 
Ateliér MOLNÁR-PERÁČEK, s. r. o., nie je žiadnym nováčikom na poli slovenskej 
súčasnej architektúry, práve naopak. Architekti Ing. arch. Juraj Molnár, Ing. arch. 
Ľubomír Peráček st. a Ing. arch. Ľubomír Peráček ml. patria medzi popredných 
architektov na Slovensku. Na svojom konte majú mnoho stavieb, a to od rodinných 
domov, priemyselných stavieb či polyfunkčných centier. Okrem iného sú špeciali-
stami na drevené stavby z CLT stavebného systému. Za svoje originálne, funkčné 
a  estetické stavby získali mnoho ocenení a nominácií v slovenských aj zahraničných 
súťažiach. Viac o ateliére: www.molnar-peracek.sk.



11

di
eg

o-
slo

va
ki
a.
sk

01

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

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 

UŽ STE SA STRETLI S POJMOM „LETNÁ ZÁHRADA“ ?

  mobilné zasklenie terás bezrámovými estetickými systémami
  patentovaný systém otvárania a posúvania sklenených tabúľ podľa potreby
  tepelná pohoda v každom ročnom období
  variabilita systému predĺži dobu využívania terás či altánkov
  podľa potreby uzavrie terasy 

 
najrôznejších pôdorysných tvarov

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

VTR, s.r.o., Bratislavská 2., 940 01 Nové Zámky

Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251, Mobil: 0903 263 119, 0907 986 721
www.vtr.sk , e-mail: vtr@vtr.sk

www.domabyvanie.eu

Čítate nás už viac ako 15 rokov
Ďalšie zaujímavé témy nájdete zdarma v našom archíve

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii
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Vitajte u Klaasa
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K
laas sa nedávno presťahoval do 
tradičného kanálového domu 
v Amsterdame. Dom úspešného di-
zajnéra je vybavený najnovšími in-

teriérovými predmetmi vrátane pohovky 
Lennon či pôsobivej vane. Jeho obľúbe-
ným trendom je jednoznačne Japandi.

„Japandi je trend, ktorý mi veľmi vyhovuje. 
Všetko, čo má príliš veľa vzorov a farieb, je 
pre mňa zbytočné,“ vraví dizajnér.

URBAN BOHO
„Môj štýl sa rokmi menil a vyvíjal, a to aj 
podľa typov domov, v ktorých som býval. 
Tento dom v Amsterdame je akýmsi loftom, 
takže som ho nechal svetlým a vzdušným, 
čo sa farieb týka. Opísal by som ho ako štýl 
Urban boho,“ vraví Klaas Hogeweg, 

KLAAS HOGEWEG, 
INTERIÉROVÝ DIZAJNÉR 
A CONTENT CREATOR/
INFLUENCER ŽIJÚCI V CENTRE 
AMSTERDAMU, NÁM VĎAKA 
WESTWING PREDSTAVIL 
SVOJE INŠPIRATÍVNE BÝVANIE. 
KLAASA MÔŽETE POZNAŤ AJ 
POD MENOM DUTCHGUY1984 
NA INSTAGRAME, KDE 
KAŽDODENNE NECHÁVA 
NAHLIADNUŤ SVOJICH 
FOLLOWEROV DO SVOJHO 
ŽIVOTA, PRÁCE ČI INTERIÉRU 
SVOJHO DOMOVA.

Ako vniesť do interiéru nádych boho 
štýlu? „Zvoľte pieskové tóny v kombinácii 
s bielou a použite veľa prírodných alebo 
jemných materiálov. Najdôležitejšie je 
vniesť do vášho domova útulnú a uvoľnenú 
atmosféru,“ radí popredný interiérový 
dizajnér a content creator. 

Na druhej strane treba venovať dosta-
točnú pozornosť aj materiálom použi-
tým v interiéri. Klaas radí skombinovať 
jemné látky s mramorom a matné 
materiály s lesklými: „Ide o zaujímavý 
kontrast, ktorý urobí váš interiér vzrušujú-
cim a jedinečným.“ 

OBĽÚBENÝ KÚT V OBÝVAČKE
Pre mnohých ľudí je obývačka obľúbe-
nou miestnosťou v dome. Tu si môžete 
skutočne oddýchnuť a uniknúť zhonu 
vonkajška. Uistite sa, že máte doma dob-
rú pohovku, na ktorej môžete relaxovať 
po náročnom dni v práci.

01 Mramorový pomocný stolík 

Alys, 189 eur, 

Westwing Collection, WestwingNow.sk

02 Modulárny Šezlong Lennon, 

béžová, 1319 eur, 

Westwing Collection, WestwingNow.sk.

01

02
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SNAŽTE SA NÁJSŤ 
ROVNOVÁHU MEDZI VEĽKÝMI 
A MENŠÍMI PREDMETMI. 
POVYBERAJTE LEN PREDMETY, 
KTORÉ SKUTOČNE PRIDÁVAJÚ 
NA ATMOSFÉRE, A VŠETKY 
OSTATNÉ ODSTRÁŇTE.

14



15

„Mám dve obývačky a v týchto dvoch izbách 
mám svoje dva obľúbené kúty – oba na 
pohovke. Pohovka Lennon od Westwing 
je skutočne veľmi pohodlná, napríklad na 
filmový večer,“ radí Klaas Hogeweg.

Na záver dizajnér dodáva: „Pozrite sa po-
zorne na typ domu a dopad svetla, a podľa 
toho použite obmedzený počet farieb, aby 
ste si z domu neurobili cirkusový stan.“

Vo všeobecnosti platí zásada, že v jedno-
duchosti je krása a všetko s mierou – pri 
krásnom a nadčasovom dizajne to platí 
dvojnásobne. 

ZAUJÍMAVÉ FAKTY

 Aký je Váš obľúbený čas počas 
dňa?
Večer.

 Aké je Vaše obľúbené jedlo 
a obľúbený nápoj?
Sushi a Gin Tonic.

 Aký je Váš obľúbený snack alebo 
maškrta?
Milka, Oreo a čokoláda.

 Máte aj maximálne previnilé 
potešenie? Ak áno, tak aké?
Sledovanie Keeping Up with the Kardas-
hians.

 Ktoré tri veci v živote považujete 
za najhlúpejšie?
Po prvé: týždne dažďa počas leta, 
po druhé: ľudí, ktorí sa niečo opýtajú 
a potom neodpovedajú, napríklad na 
Istagrame, a po tretie: narážanie malíčka 
na nohe o roh stoličky. Žiaľ, stáva sa mi 
to často.

 Aký je Váš obľúbený zoznam 
skladieb, napríklad na Spotify?
Ráno mám rád jazzový playlist, poobede 
si rád vypočujem pop music a večer mám 
veľmi rád lounge music, napríklad štýl 
Ibiza.

 Ak by ste mali opísať Vaše doko-
nalé prebudenie, aké by bolo?
S dobrým jedlom – naozaj milujem jesť 
vonku!

 Ak by Instagram zrazu už neexis-
toval, čo by ste robili?
Život by šiel, našťastie, ďalej a ja by 
som stále mal svoju prácu interiérového 
dizajnéra a fotil by som pekné interiéry. 
Len škoda, že by som sa o ne už nevedel 
podeliť s ostatnými...

 Aký najšialenejší DM ste dostali?
Ľudia, ktorí vás požiadajú o ruku alebo 
zrazu stoja pri vašich dverách. Naozaj sa 
to stáva!

 Predpokladajme, že máme stroj 
času. Do ktorého obdobia by ste 
chceli vycestovať?
Chcel by som vidieť, ako bude svet 
vyzerať o 100 rokov. To by bolo naozaj 
bizarné.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

03 Zrkadlo na opretie s čiernym 

kovovým rámom Francis, 289 eur, 

Westwing Collection, WestwingNow.sk

04 Veľká lampa na čítanie so zlatou 

dekoráciou Neron, 179 eur,  

Westwing Collection, WestwingNow.sk

05 Konferenčný stolík s mramo-

rovým vzhľadom Lesley, 519 eur, 

Westwing Collection, WestwingNow.sk.

RUČNE VYROBENÉ PREDMETY 
A PRÍRODNÉ MATERIÁLY SÚ 
ZÁKLADOM MÔJHO INTERIÉRU.

03

04

05
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O
bchodný dom STYLA je jedineč-
ný koncept, ktorý na Slovensko 
prináša všetko zo sveta moderného 
nábytku na jednom mieste. STYLA 

ponúka desiatky obchodov s nábytkom či 
bytovými doplnkami v rôznych štýloch, 
nevynímajúc ani obchody so zameraním 
na wellness či záhradný nábytok. „Je to 
miesto, kde môžete porovnať produkty rôz-
nych výrobcov a štýlov a ľahšie si vybrať to, 
čo skutočne chcete mať doma,“ opisuje Mar-
cela Hernández, riaditeľka OC STYLA. 

ČO MOŽNO V STYLE NÁJSŤ? 
Každý, kto chce bývať moderne, vkusne 
a kvalitne, si nájde v týchto priestoroch 

to svoje. Aktuálne je v obchodnom 
centre pre návštevníkov otvorených 40 
prevádzok a otvárajú sa ďalšie. 

V STYLE si môžete vyskladať celú 
domácnosť – nie je to len o nábytku. 
„Základná myšlienka bola môcť zariadiť 
celý holobyt na jednom mieste. Takže u nás 
nájdete všetko, čo k tomu potrebujete, a to 
od vnútorných dverí, cez podlahu, koberce, 
sanitu a celú kúpeľňu, zrkadlá, tapety, 
obklady, stierky, kozuby, vstavané skrine, 
kuchyne na mieru, klasickú stolársku zá-
kazkovú výrobu, matrace, postele a náby-
tok vo všetkých formách,“ uvádza Marcela 
Hernández. 

OBCHODNÉ CENTRUM STYLA NA BRATISLAVSKÝCH ZLATÝCH PIESKOCH PONÚKA NA JEDNOM 
MIESTE VŠETKO, ČO POTREBUJETE KU KVALITNÉMU, DIZAJNOVÉMU A KOMFORTNÉMU BÝVANIU. 
STYLA UŽ PIATY ROK PONÚKA TO NAJLEPŠIE Z OBLASTI BÝVANIA POD JEDNOU STRECHOU. 
NAVYŠE, TERAZ PRICHÁDZA SO ZAUJÍMAVÝMI NOVINKAMI...

Cesta k štýlovému bývaniu 
vedie cez OC STYLA
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ŠIROKÁ PONUKA DIZAJNOVÝCH 
TRENDOV
Čo sa týka preferovaného štýlu bývania, 
v STYLA nájdete zastúpenia všetkých 
obľúbených štýlov súčasnosti, pričom 
tu možno nájsť tak slovenských, ako aj 
zahraničných predajcov. „Máme silné 
zastúpenie slovenských výrobcov nábytku, 
ktorí prezentujú rôzne dizajnové trendy 
od škandinávskych, cez industriálne až 
k obľúbeným toskánskym špecialitám. 
Aj známe nemecké značky a dizajnéri sú 
u nás. Taliansky a španielsky dizajn zase 
dominuje v našej ponuke sanity a kúpeľňo-
vého tovaru. Veľmi významné miesto má 
u nás dubový a bukový masívny nábytok, 
ktorý je stále obľúbenejší. Aj naša široká 
ponuka kuchýň uspokojí každý vkus a kaž-
dú peňaženku,“ vymenováva silné stránky 
riaditeľka OC STYLA. 

NOVINKY V OC STYLA
Ako vieme, pandémia zasiahla mnohé 
oblasti obchodu, STYLU nevynímajúc. 
Za posledné dva roky boli prevádzky 
zatvorené niekoľko mesiacov, a pár 

z nich nápor pandémie a tým spojeného 
hospodárskeho dopadu nezvládlo. Na-
priek nepriaznivej pandemickej situácii 
STYLA hrdo pokračuje v napredovaní, 
otvára nové predajne a prináša zaujíma-
vé novinky. 

„Práve sme otvorili STYLA Event Hall – 
prvú hybridnú konferenčnú halu so širokou 
možnosťou využitia. V najbližšom čase 
plánujeme rozšíriť ponuku pre wellness, 
posilniť spoluprácu s bytovými architektmi 
a developermi a obnoviť aj gastronomickú 
ponuku. STYLA sa minulý rok stala part-
nerom hudobného festivalu Hip Hop Žije 
a mienime aj naďalej spájať naše centrum 
s kultúrou a s umením všetkých druhov,“ 
informuje Marcela Hernández o novin-
kách a o plánoch v blízkej budúcnosti 
obchodného centra.

BENEFITY, KTORÉ POTEŠIA
V STYLE sa nezabudlo ani na zábavu 
pre rodiny s deťmi a pre organizovanie 
teambuildingov. V obchodnom centre sa 
nachádza unikátny projekt, ktorý pri-

pomína slávnu pevnosť Boyard. Za náv-
števu určite stojí aj moderný biliardový 
bar, kde sa okrem iného usporiadajú aj 
medzinárodné turnaje.

V neposlednom rade veľkou výhodou 
obchodného domu je aj ľahká dostup-
nosť ako pre Bratislavčanov, tak aj pre 
návštevníkov hlavného mesta, a benefi-
tom je nepochybne aj kryté parkovanie.
OC STYLA ponúka svojim návštevníkom 
výber toho najlepšieho z oblasti bývania 
pod jednou strechou. STYLA je nielen 
inšpiratívnym miestom pre zariadenie 
domácností, ale aj miestom zábavy, 
pohody a príjemného oddychu. 

Noli

Foto: OC STYLA
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Ako budeme bývať v roku 2022?
Interiérová dizajnérka:  
Bývanie už nebude len scandi, ľudia chcú väčšiu drámu!

ČO NÁS ČAKÁ V TOMTO 
ROKU? AKO BUDEME 
BÝVAŤ? BUDEME ĎALEJ 
MILOVAŤ ŠKANDINÁVSKE 
INTERIÉRY ALEBO SA 
BUDEME SO VŠETKÝM 
BIELYM A HYGGE 
STRETÁVAŤ UŽ LEN PRI 
CESTÁCH NA SEVER? 
SPÝTALI SME SA 
INTERIÉROVEJ DIZAJNÉRKY 
NATÁLIE HRDEJ Z BONAMI. 

V
šadeprítomná biela, svetlé drevo, 
sviečky, deky, interiér ako zo švéd-
skeho magazínu. To bola ešte do-
nedávna mantra našich domovov. 

Posledné dva roky však priniesli veľké 
zmeny, ktoré nás neúprosne vytrhli 
z víru spoločenského života a posadili 
späť do tepla rodinných kozubov. Vďaka 
tomu sme sa začali ešte viac zaujímať 
o to, čo vídame každý deň okolo seba. 
Podpísali sa tieto zmeny aj na našom 
vkuse?

„Áno, nálada sa pozvoľna mení. Vnímam 
rastúcu únavu zo svetlých interiérov bez 
výraznejších prvkov. Ľudia sú veľa doma a 
aspoň tam si chcú dopriať trochu vzrušenia 
a zábavy. Začínajú sa viac presadzovať 
výraznejšie materiály ako tmavé drevo 
alebo kov. Navyše sa dá očakávať, že sa 
v interiéroch začnú objavovať aj drobné 
extravagantné prvky v podobe doplnkov 
a dekorácií, ktoré prinášajú do interiéru 
nádych exotiky a dramatickosti,“ vysvet-
ľuje Natálie, ktorá pracuje pre interne-
tový obchod s nábytkom a dekoráciami 
Bonami.

DRAMATICKÁ ORGANIKA
Reč môže byť o hlinených soškách 
inšpirovaných Afrikou, ale aj o rôznych 
farebných a vzorovaných textíliách. 
„Vhodne zvolené textílie dokážu interiér 
krásne oživiť a zdá sa, že ľudia dostávajú 
zase chuť sa s nimi hrať. So škandinávskym 
interiérom sa krásne kombinuje farba roka 

2022 Very Peri. Stačí pár doplnkov, ako sú 
kvetináče, vankúš, lampa a pod. Nemusíte 
meniť zrovna celú sedačku. A kto si zatiaľ 
netrúfa na kombináciu vzorov alebo farieb, 
môže skúsiť mixovať textúry. Napríklad 
jeden vankúšik z hrubo pletenej vlny a 
druhý zas ľanový – výsledok potom môže 
byť oveľa zaujímavejší,“ radí dizajnérka.

Hovoríme tu však stále len o jemných 
náznakoch, explózia farieb a tvarov 
u nás zatiaľ rozhodne nehrozí. Neutrál-
ne a prírodné farby a materiály budú 
hrať v zásade stále prím. „Môžeme tiež 
pozorovať silnejšie tendencie ľudí inkli-
novať k organickým tvarom a textúram. 
Trávime veľa času s technológiami, čo v nás 
vyvoláva prirodzenú potrebu obklopiť sa 
prírodou. V mestách sa ju viac snažíme 
dostať dovnútra, do interiéru.“ 

Hlina, keramika, ratan, masívne drevo, 
ale aj betón alebo kov – to všetko začne-
me vídať v interiéroch stále častejšie. 
Dôležité pritom je, aby materiály boli 
kvalitné a udržateľné. Doba lacných 
náhražiek je definitívne preč. Sme 
ochotnejší priplatiť si za veci, ktoré nám 
vydržia dlho krásne.

HĽADAJTE TO, ČO VÁM VYDRŽÍ
Aj veľké značky, ako napríklad Ikea, sa 
začínajú venovať udržateľnosti. Viac 
sa rieši kvalita výrobkov aj spolupráca 
s lokálnymi tvorcami. V Česku aj na Slo-
vensku sa v posledných rokoch zvýšila 
ponuka nielen dostupných doplnkov do 
domácností, ale aj nábytku. Už tu nie je 
len spomínaná Ikea alebo Asko, ale je 
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5 TIPOV OD NATÁLIE HRDEJ:

1. V rámci festivalov otvorených budov Open House Praha a Open House Brno 
sa môžete raz za rok pozrieť na úžasné miesta, do ktorých vás inokedy nepustia. 
Pokiaľ vás zaujíma architektúra a interiéry, túto príležitosť si rozhodne nesmiete 
nechať ujsť!

2. Baví ma sledovať architektov a dizajnérov na Instagrame. Môžete začať s nie-
koľkými účtami a algoritmus už vás potom nepustí, bude vám ponúkať ďalší 
a ďalší skvelý obsah. Môj Instagram sú len fotky interiérov a exteriérov. 

Odporúčam napríklad pozrieť na účet @interierczsk. Okrem toho čerpám veľa 
inšpirácie aj na Pintereste.

3. Skúste si sami zrenovovať nejaký starší kúsok, novo natrieť skriňu v chodbe, 
prekachličkovať kúpeľňu alebo len popresúvať nábytok. Uvidíte, že nie je vždy 
potrebné kupovať dookola nové veci, aby ste sa doma cítili príjemne. Návody 
na DIY môžete nájsť napríklad na YouTube alebo na účtoch @tvorit_a_lubit,  
@peknebyvat či @pavlina_slowlife.

4. Choďte veľa do prírody. Môžete z nej načerpať prekvapivo veľa inšpirácie 
aj do interiéru. Domov si potom jednoducho ozvláštnite napríklad vetvičkou 
zo stromu alebo lúčnou či poľnou kyticou, opäť netreba míňať desiatky eur za 
dekorácie. 

5. Nebojte sa hrať sa s rôznymi kultúrnymi vplyvmi. Škandinávsky interiér dolaď-
te exotickými prvkami a nebojte sa, nebudete za exota! Decentná kombinácia 
afrických alebo ázijských doplnkov s európskym interiérom bude originálna 
a osviežujúca.

NATÁLIE HRDÁ (29)
Rodáčka z pražskej Letnej sa vo svo-
jom pracovnom i voľnom čase venuje 
návrhom a premenám interiérov i 
produkcii marketingových fotení a na-
táčaní. V e-commerce firme Bonami 
zameranej na predaj nábytku a de-
korácií pracuje už takmer tri roky ako 
Brand Production Manager, zároveň 
sa venuje vlastným projektom. Miluje 
francúzske buldočky a má nutkavú 
potrebu všetko organizovať
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Obnoviť zašlú krásu starého nábytku si 
ľudia môžu skúsiť na vlastnú päsť doma, 
často stačí len obnoviť náter a výsledok 
je dramaticky odlišný. Pokiaľ ide o zlo-
žitejšie úpravy, ako je napríklad preča-
lúnenie kresla alebo pohovky, je dobré 
osloviť firmy, ktoré sa na to špecializujú. 
V Bratislave je to napríklad Renové, 
v Brne zase Novoretro. Stačí si trochu 
zagooglit a výsledkov vám vyjde viac.

NADČASOVOSŤ AKO NAJVYŠŠIA 
MÉTA
A ako si doma podľa Natálie vytvoriť 
nadčasový interiér tak, aby sme ho ne-
museli každú chvíľu meniť, ale zároveň 
nás neomrzel? „Človek musí v prvom rade 
objaviť svoj štýl, nie každý ho totiž pozná. 
To potom vedie k častej túžbe po zmene, 
pretože viac podliehame módnym trendom 
v bývaní.“ Prvým krokom by tak malo 
byť podľa Natálie vytvorenie vlastného 
moodboardu, teda akejsi inšpiratívnej 
nástenky poskladanej z obľúbených kús-
kov a inšpiratívnych obrázkov. Vyfoťte 
si tú krásnu pohovku u priateľov, ktorú 
vždy obdivujete, vystrihnite si fotografiu 
pekného interiéru z časopisu a ukla-
dajte si to, čo vás na internete zaujme. 
Postupne získate prehľad o tom, čo sa 
vám naozaj páči, od čoho sa môžete pri 
úprave interiéru odraziť. Jeho základ by 
mal byť hlavne kvalitný a pokiaľ možno 
aj trvalý. Potom už sa môžete vyšantiť 
v detailoch a doplnkoch, ktoré je možné 
občas obmeniť alebo mať napríklad viac 
sád a tie podľa sezóny alebo príležitosti 
striedať.

INŠPIRÁCIA JE VŠADE OKOLO 
NÁS
Inšpiráciu na trendy v bývaní je možné 
čerpať naozaj kdekoľvek. „Ja ju nasávam 
všade okolo seba: v prírode a jej textúrach, 
v móde, na sociálnych sieťach, kde ma 
veľmi baví sledovať rôznych architektov 
a dizajnérov a sledovať, čo tvoria. Rada tiež 
využijem príležitosť pozrieť sa do rôznych 
zaujímavých domov alebo záhrad,“ uzatvá-
ra dizajnérka.

Reko v spolupráci s Bonami

Foto: Bonami

bývanie dizajn

možné zohnať množstvo krásnych vecí 
za rozumnú cenu. „Vždy by sme však mali 
brať do úvahy to, že cena pri nábytku vo 
finále zodpovedá jeho kvalite. Podozrivo 
lacné veci sa obvykle neoplatí kupovať,“ 
varuje dizajnérka.

Okrem túžby po udržateľných mate-
riáloch je ďalším trendom v bývaní 
súčasnosti snaha o tzv. DIY, teda „urob 
si sám“, alebo napríklad opravy starého 
nábytku. „Každý sa môže poobzerať po 
starších kúskoch nábytku v bazároch, na 
pôde u starých rodičov alebo pokojne pri 
kontajneri. Veci, ktoré dokázali prežiť nie-
koľko desaťročí, môžu poslúžiť ako skvelý 
základ nadčasového interiéru,“ vysvetľuje 
Natálie, ktorá sa vo voľnom čase renová-
cii starých vecí rada venuje.



Andrea Gregorová v spolupráci s Bonami.sk

Foto: Bonami a archív redakcie 
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TRENDY

02

bývanie dizajn

V POSLEDNOM OBDOBÍ SME VO SVOJICH DOMOVOCH TRÁVILI AŽ PRÍLIŠ VEĽA ČASU, A PRETO 
MÔŽEME POČAS JARNÉHO OBDOBIA POCÍTIŤ POTREBU PRE JEHO ZMENU. ČI UŽ PÔJDE O 
MALÉ ZMENY, ALEBO KOMPLETNÚ REKONŠTRUKCIU, TAK PRINÁŠAME INŠPIRATÍVNY VÝBER 
TOHO, ČO PRINÁŠAJÚ INTERIÉROVÉ TRENDY 2022. AK MÁTE RADI INTERIÉROVÝ DIZAJN, TAK SI 
S PREHĽADOM AKTUÁLNYCH TRENDOV MÔŽETE VYTVORIŤ KRAJŠÍ DOMOV, KDE SA VÁM BUDE 
LEPŠIE ODDYCHOVAŤ, PRACOVAŤ ČI ZABÁVAŤ SA. PONUKA JE PESTRÁ A CELKOVÚ ATMOSFÉRU 
MÔŽE OVPLYVNIŤ AJ ZOPÁR DOPLNKOV.

01
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01 Závesná kovová lampa Ischia, predáva WestwingNow.sk 

02 Soška a svietnik, Bloomingville, predáva Bonami.sk 

03 Nábytok a dekorácie, Bloomingville, predáva Bonami.sk  

04 Zrkadlo GRIMSTORP z akrylu s rozmerom 18 x 24 cm, predáva 

IKEA

05 Malá stojacia lampa z ratanu Wasa, Westwing Collection, 

predáva WestwingNow.sk

06 Menčestrová rohová pohovka Melva, Westwing Collection, 

predáva WestwingNow.sk

07 Odkladací stolík z mangového dreva Benno, Westwing 

Collection, predáva WestwingNow.sk 

08 Poťah na vankúš MANDELPIL, vyrobený ručne s rozmerom 

50 x 50, predáva IKEA

03

04

05

06
07
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bývanie dizajn
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09 Závesná lampa SÖDÅKRA, priemer tienidla 45 cm, brezová dyha, predáva IKEA

10 Kreslo Mammoth, dark smoked oak/Wool – Navy Blue 1007, predáva DesignVille.sk 

11 Jedálenský stôl La Forma Armande, predáva WestwingNow.sk

12 Konferenčný stolík z dubového dreva Didi, Westwing Collection, predáva 

WestwingNow.sk 

13 Barová stolička NY11 High, black oak, predáva DesignVille.sk 

14 Veľká dekorácia Origami Bunny, predáva WestwingNow.sk 

15 Ručne vyrobený plytký tanier z kameniny Soshun 4 ks, predáva WestwingNow.sk 

16 Detský úložný box, Bloomingville Mini, predáva Bonami.sk 

17 Ručne vyrobená miska z kameniny Soshun 4 ks, predáva WestwingNow.sk

18 Vybavenie pre jarné stolovanie, predáva WestwingNow.sk

19 Súprava ručne vyrobených stojanov na vajíčka v retro štýle 70's, 4 diely, predáva 

WestwingNow.sk

14

15 16

17

18

19

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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S
poločnosť začínala pod značkou 
Nový domov, neskôr sa premenovala 
na Sabinovskú Nábytkársku Spoloč-

nosť – SANAS. V začiatkoch bodovala 
s populárnymi servírovacími stolík-
mi TROLEY, ktoré sa postupne stali 
ikonami svojej doby nielen u nás, ale aj 
na trhu v západnej Európe. Výroba tak 
prirodzene vyústila do predaja jedálen-
ských stolov, ktoré boli na nemeckom 
trhu mimoriadne žiadané. Mohli za to aj 
ich veľkorysé rozmery – bez problémov 
za nimi mohlo stolovať až 14 ľudí. Per-
fektne sa uchytili aj ich obývacie steny. 

„Ak hľadáte kvalitnú kuchynskú linku, 
posteľ alebo prvotriedny gauč, môžete sa 
spoľahnúť na slovenskú spoločnosť s tradí-
ciou, ktorá pôsobí už od roku 1955“, tvrdí 
o značke SANAS Marcela Hernández, 
riaditeľka bratislavského obchodného 
centra STYLA.

PROGRESÍVNY VÝVOJ
Na začiatku spoločnosť vyrábala najmä 
prírodné dekory, postupne však začala 

dominovať biela a iné moderné farby. 
Slovenská nábytkárska spoločnosť 
okrem populárneho vybavenia do obý-
vacej izby ponúka aj kvalitné čalúnené 
sedačky, sedacie súpravy a čalúnené 
postele na špičkovej úrovni. Výroba 
kuchýň, sedačiek, postelí, jedálenských 
stolov, stoličiek i vybavenia do kancelá-
rie je doménou tejto stále sa rozvíjajúcej 
spoločnosti. 

FUNKČNÉ KUCHYNE NA MIERU 
Dizajn, funkčnosť a ergonómia sú prvky, 
ktoré sú pre značku SANAS príznačné. 
Filozofiou kuchynského štúdia SANAS je 
vyrábať produkty tak, aby boli maxi-
málne praktické, dokonale využiteľné 
majiteľmi, a pritom mali aj inovatívny 
a estetický dizajn. 

V súčasnosti je veľmi žiadaná aj zákaz-
ková výroba. „Atypické a neštandardné 
rozmery sabinovskému výrobcovi nerobia 
žiaden problém, práve naopak. SANAS 
sa špecializuje aj na kuchyne na mieru,“ 
vysvetľuje Marcela Hernández. 

POTREBNÉ ŠTANDARDY
SANAS myslí aj na ochranu životného 
prostredia – modernizácia a vybavenie 
na technologicky vyspelej úrovni je 
ich základným kameňom. Progresívna 
značka SANAS už viac ako šesť desaťro-
čí vyrába moderný nábytok na vysoko 
funkčnej i estetickej úrovni. Spoločnosť 
dbá na všetky potrebné štandardy, aby 
mohla svoje produkty distribuovať aj na 
zahraničný trh. 

A prečo sú výrobky SANAS také žiada-
né? „Precíznosť prevedenia a spokojnosť 
klientov sú priority, na ktoré dbá SANAS 
pri každom jednom kuse nábytku už viac 
ako polstoročie,“ dodáva na záver Marcela 
Hernández. 

Reko z materiálov obchodného centra STYLA

Foto: archív STYLA

TRADIČNÝ SLOVENSKÝ 
VÝROBCA SANAS SA ZOBERÁ 
VÝROBOU NÁBYTKU PRE 
DOMÁCI A ZAHRANIČNÝ 
TRH UŽ OD ROKU 1955. 
EXPORT TVORÍ DLHODOBO 
ICH PODSTATNÚ ČASŤ 
A V SÚČASTNOSTI EXPEDUJÚ 
VÝROBKY DO ZÁPADNEJ 
EURÓPY, AMERIKY, ČÍNY, 
RUSKA A DO ŠTÁTOV 
ŠKANDINÁVIE. 

Špičkový nábytok zo Slovenska
bývanie dizajn
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Rýchlovarná 
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bývanie umenie

Krajina ako priestor, 
priestor ako sloboda

ŽOFIA DUBOVÁ JE MLADÁ SLOVENSKÁ MALIARKA, KTOREJ 
DIELA DÝCHAJÚ PRIESTOROM, PRÍRODNOU ATMOSFÉROU 
A PREDOVŠETKÝM POKOJOM. POHĽAD NA VÝTVARNÉ 
POČINY AUTORKY VZBUDZUJE REŠPEKT PRED VEĽKOSŤOU 
A SILOU PRÍRODY, A ZÁROVEŇ HARMONIZUJE DUŠU 
A PRINÁŠA POCITY VNÚTORNÉHO MIERU. 

30
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M
aliarka Žofia Dubová je veľmi 
výraznou osobnosťou súčasnej 
slovenskej maľby s čitateľným 
rukopisom a jasným výtvarným 

smerovaním. Venuje sa predovšetkým 
téme krajiny v rôznych výtvarných polo-
hách, pričom dôležitý je najmä samotný 
pocit z pobytu v krajine. Žofia Dubová 
inšpiráciu čerpá zo svojich športových 
aktivít v prírode a z cestovania, kto-
ré odzrkadľujú jej pocity v maľbe. Vo 
svojej diplomovej práci napísala, že „keď 
maľuje obraz, myslí na slobodu“. A práve 
tento pocit voľnosti, radosti a harmónie 
cítiť aj z jej obrazov.

PRÁCA S FRAGMENTMI
Autorka tvorí v tematických sériách, čo 
jej umožňuje dostatočne rozvinúť danú 
myšlienku. „Samotný proces maľby je 
pre mňa živý, nikdy nezačínam maľovať 
obraz s úplne jasnou a neoblomnou 
predstavou, ako bude vyzerať výsledok. 
Aj preto skoro nikdy netvorím zo skíc, 
ale rovno ,na ostro‘“ opisuje proces 
tvorby Žofia Dubová. Veľmi zaujímavá je 
aj technika, s ktorou mladá výtvarníčka 
pracuje. Každé dielo je poctivo a dômy-
selne „vyskladané“ z viacerých obrazo-
vých fragmentov. Takýmto spôsobom 
rozbila viacero diel, aby vytvorila jeden, 
ktorý dokonale odzrkadľuje myšlienku, 
ktorú maliarka chcela sprostredkovať 
danou maľbou. 
Ďalším zaujímavých momentov v tvorbe 
autorky je, že je verná maľbe ako takej 

a aj téme, ktorú si zvolila. Presahy, 
odkazy či iné formy intermediálnej ko-
munikácie nevyužíva – leitmotív je daný 
a dominantná u nej je skôr práca s for-
mou. Maliarka tvorí najmä na plátno, ale 
využíva aj sklo či papier ako médium jej 
autorskej tvorby.

Čo sa týka farebnosti, Žofia Dubová 
sa farieb nebojí, ale vo svojich dielach 
uprednostňuje menej výraznú farebnosť. 
Siaha po tlmenejších tónoch, ktoré pôso-
bia harmonickejšie a mäkšie na pohľad. 
Takáto farebnosť navyše podčiarkuje 

O MALIARKE
Žofia Dubová (*1991, Bratislava) ukonči-
la v roku 2016 štúdium maľby v ateliéri 
prof. Daniela Fischera na Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave, počas 
ktorého tiež absolvovala stáž v ateliéri 
skla a zahraničné pobyty (USA, Portu-
galsko). Od roku 2018 je na doktorand-
skom štúdiu v Kabinete Kresby VŠVU 
u doc. Emöke Vargovej. Svoje diela 
prezentovala na viacerých skupinových, 
ale aj samostatných výstavách nielen 
na Slovensku, ale aj v Českej republike, 
Poľsku, Nemecku, Rusku, USA, Dánsku, 
Švédsku, Taliansku, Belgicku, Francúzsku 
a Portugalsku. Je držiteľkou viacerých 
ocenení, v roku 2016 získala Cenu rek-
tora VŠVU a Cenu Slovenskej výtvarnej 
únie, o rok neskôr sa stala víťazkou 
Maľby roka VÚB a v r. 2018 získala cenu 
Nadácie NOVUM. Diela Žofie Dubovej 
sú zaradené v zbierkach Slovenskej 
národnej galérie (2020) a MussVerre, 
Sars-Poteries, Francúzsko (2017).

02 03
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bývanie umenie

ROZHOVOR SO ŽOFIOU DUBOVOU
 Čo vo Vás vzbudilo vášeň pre 

umenie a umeleckú tvorbu?
Odmalička som si rada kreslila či maľo-
vala, takže ide skôr o postupný vývoj ako 
o náhly skok. Raz som začala a jedno-
ducho som nikdy neprestala. V začiat-
koch bola veľmi dôležitá moja učiteľka 
výtvarnej – akademická maliarka Dana 
Zacharová, ktorá ma viedla od škôlky 
takmer až po vysokú školu.

 Ako prebieha proces Vašej tvor-
by?
To je komplikované opísať. Najťažšie je 
uvidieť a pomenovať konkrétnu tému. 
Povedať, čo a prečo maľujem, a potom 
ešte aj to, ako to maľujem. Často tvorím 
v sériách, to mi umožňuje dostatočne 
rozvinúť myšlienku. Samotný proces 
maľby je pre mňa živý, nikdy nezačínam 
maľovať obraz s úplne jasnou a neob-
lomnou predstavou, ako bude vyzerať 
výsledok. Aj preto skoro nikdy netvorím 
zo skíc, ale rovno „na ostro“. Druhá 
najťažšia vec je rozhodnúť sa, kedy je 
maľba hotová. Zvyčajne končím vtedy, 
keď už nič nechcem ani pridať, ani ubrať. 
Možno to znie jednoducho, v praxi to 
však také jednoduché nie je. Niektoré 
obrazy mám rozrobené aj niekoľko 
rokov, kým sa mi podarí dosiahnuť 
štádium, s ktorým som úplne spokojná. 
A vždy je tu možnosť, že sa mi to nepo-
darí vôbec.
    

 Čo vám umenie a tvorba dávajú 
v živote? Čo pre Vás znamenajú?
Isteže veľa. Dávajú mi možnosť nad 
vecami skutočne a slobodne premýšľať 
a tiež možnosť robiť to, čo ma baví.

 Vedeli by ste vlastnými slovami 
charakterizovať Vašu tvorbu? Skús-
te opísať jej hlavné znaky.
Povedala by som, že ide o konzistentný 
záujem o maľbu a všetko, čo s ňou súvi-
sí. Zároveň sa do mojej tvorby pretavuje 
aj spôsob života, aký sa mi zatiaľ celkom 
darí viesť. Čerpám zo svojich športových 
aktivít a tiež z cestovania. Zvedavosť, 
všímavosť a vytrvalosť sú črty, ktoré 
sprevádzajú nielen moju tvorbu, ale aj 
iné životné situácie.

 Vedeli by ste charakterizovať záu-
jemcov o Vaše diela? 

Ľudia s dobrým vkusom, ktorí často majú 
aj vzťah k horám. 

 Ak by ste mali pomenovať Vašu 
tvorbu tromi slovami, ktoré tri slo-
vá by to boli?
Krajina ako priestor.

Noli

umeleckú komunikáciu medzi obrazom 
a divákom. Recipient vníma jedineč-
nú krásu prírody a týmto rozjímaním 
prichádza aj akési utíšenie pred ruchmi 
okolia, sústredenie sa na svoje vnútorné 
Ja a symbolický pocit pokory. 

Príroda má nepochybne svoje čaro 
a každý, kto ho dokáže naplno vnímať, 
cíti prirodzené spojenie medzi človekom 
a okolitou krajinou. Diela Žofie Dubovej 
sa nám snažia tento jedinečný pocit 
sprostredkovať naplno...

Noli

Foto: archív autora
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01 Kanchenjunga, 130 x 200 cm,  

akryl, olej a výšivka na plátne, 2019

02 Dinotopia, 190 x 135 cm,  

akryl a pero na plátne, 2019

03 Bivak Pavla Kemperla, 90 x136 cm, 

akryl, pero a výšivka na plátne, 2021

04 K2 – Chogori, 130 x 200 cm, 

akryl a výšivka na plátne, 2019

05 Západné Tatry, 140 x 290 cm,  

akryl na plátne, 2021

06 Zo série Čakanie na diaľku,  

270 x 110 cm, grafit na papieri, 2017

07 Paglia Orba, 90 x120 cm,  

akryl, tuš a fixka na plátne, 2021



feel the comfort

Bratislava
DOMARK BRATISLAVA
Galvaniho 15/C, GBC III
821 04 Bratislava

M STUDIO
Bottova 2 (design factory)
811 09 Bratislava

Holíč
ARC studio
Hodonínska 1542/13
908 51 Holíč

Košice
REVILO
Južná Trieda 17
040 01 Košice

JAVORINA showroom
Vojenská 16
040 01 Košice

Nitra
NÁBYTOK U BRUCKNERA
Farská 17
949 01 Nitra

Poprad
JAVORINA showroom
Vajanského 71/2
058 01 Poprad

Žilina
DOMARK ŽILINA
Hôrky 207
010 04 Žilina

Budapešť
BOHEMIA BUTOR
Dohány utca 14
1074 Budapest, Maďarsko

Praha
DOMARK PRAHA
U Průhonu 1624/1a
170 00 Praha 7, Česká republika

Ostrava
HOME INTERIER
Janáčkova 3277/22A
702 00 Ostrava, Česká republika

Zlín
HOME OFFICE
areál Svit, budova č. 42 
760 06 Zlín, Česká republika

Krakov
NORDIC DECORATION
ul. Kaluzy 1
30 111 Krakov, Poľsko

Tvoríme. Hľadáme dokonalosť. Venujeme sa detailom. Vyrábame ručne a len z tých najlepších 
materiálov. Vytvárame produkty, ktoré sú poctivé a vydržia generácie. Milujeme pohodlie. 
Preto kladieme veľký dôraz na to, aby Vám naše postele a sedačky prinášali spokojnosť a uvoľnenie.

www.domark.eu

posteľ BONNUIT
design: Miroslav Marko

Nábytok a Bývanie ‘22
Nitra:   27.4. - 1. 5. 2022
pavilón M3/expozícia 15
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bývanie kuchyňa

z budúcnosti sú silným trendom roku 
2022.

ANCESTRAL
Podľa vyjadrenia sociálnej platformy 
Pinterest za rok 2022 sa pri hľadaní 
kuchynskej inšpirácie budeme častejšie 
vracať k tradíciám. Hľadanie trendu 
„predkov“, teda doslova „rodový“ dizajn, 
to dokonale odráža. Klasický biely riad 
alebo riad zdobený kvetmi spája klasiku 
s modernosťou, a preto je najlepším spô-
sobom, ako uviesť tento módny trend do 
kuchyne.

ČIERNA A ZLATO
Ide o klasickú farebnú kombináciu, ktorá 
v roku 2022 získa novú, sviežejšiu odro-
du. Čierna a zlatá farba sa teraz objavuje 
nielen na kuchynských doplnkoch, ale aj 
na krásnom riade v reštauračnom štýle.

MATNÝ POVRCH
V roku 2022 budeme častejšie umiestňo-
vať na stôl riad pokrytý matnou glazú-
rou. Je minimalistický a vyzerá nádher-
ne – dodá vášmu interiéru eleganciu!

MRAMOR A DREVO
Mramor a drevo si získavajú na popu-
larite už mnoho sezón. V novom roku 
ich dáme dokopy! Doplnky z materiálov 
rôznych farieb a textúr budú skvelým 
doplnkom kuchyne a jedálne v rôznych 
štýloch.

WALK-IN ŠPAJZA
Návrat ku koreňom a zameranie sa na 
ekologickejší životný štýl sa v roku 2022 
prejaví aj v starostlivosti o skladovanie 
zásob potravín. Premyslené usporia-
danie špajze či kuchynských skriniek 
uľahčia doplnky a nádoby určené na 
tieto účely.

Kuchyňa v súlade  
s trendmi 2022 

V POSLEDNEJ DOBE, KEĎ 
DOMA TRÁVIME VIAC 
ČASU, SA POPULARITA 
DOMÁCEHO VARENIA 
ZDVIHLA NATOĽKO, ŽE 
KUCHYŇA SNÁĎ NIKDY 
NEBOLA NATOĽKO 
VYUŽÍVANÁ. PRETO SA 
TENTO ROK, MOŽNO PRÁVE 
KVÔLI TOMU, DOSTÁVA 
K SLOVU KUCHYNSKÉ 
VYBAVENIE.  

A
ký je teda recept na kuchyňu? 
Spoľahnite sa na kvalitný riad, 
pomôcky a doplnky, ktoré vám 
uľahčia prípravu jedla. Vyberte 

si to správne kuchynské vybavenie pre 
radosť z varenia a v súlade s trendmi pre 
tento rok.

FUTURIZMUS
Nezvyčajné tvary, ale aj moderné a eko-
logické materiály – dizajnové kuchynské 
doplnky s tvarmi akoby požičanými 

01

02



35

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: WestwingNow

01 Súprava na whisky s okrúhlym dreveným 

vrchnákom Jaxon, 3 diely, WestwingNow.sk

02 Obrúsky s grafickým vzorom Indy, 4 ks, 

WestwingNow.sk

03 Mramorová súprava mažiara s paličkou 

Rocoto, 2 diely, WestwingNow.sk 

04 Doska na krájanie z mangového dreva 

Naturell, D 63 x Š 20 cm, WestwingNow.sk

05 Dizajnový tanier s nápisom Favourite 

LOVE, WestwingNow.sk

06 Súprava dávkovača na mydlo so 

špongiou Poly, 3 diely, WestwingNow.sk

07 Súprava na kokteily Aurora, 5 dielov, 

WestwingNow.sk
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Produkty Villeroy&Boch kúpite v predajni
Potten & Pannen - Stanek v NC Central, Bratislava

alebo na www.pottenpannen.sk

Collection
LA BOULE

Jedálenská sada prémiového porcelánu La Boule bola navrhnutá s myšlienkou 
symbiózy funkčnosti a estetiky. Zložená zdobí interiér a rozložená poslúži 

k štýlovému stolovaniu. Je stohovateľná, ušetrí tak miesto v domácnosti a vďaka 
ikonickému nadčasovému dizajnu dodáva interiéru osobitý štýl a celkom 

iste neunikne pozornosti vašich návštev.
www.villeroy-boch.com

ikonickému nadčasovému dizajnu dodáva interiéru osobitý štýl a celkom 

www.villeroy-boch.com



Úchytky & vešiaky SIRO
Originálne povrchy  
pre dokonalú kombináciu

www.SIRO.cz

katalóg
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bývanie podlahy

I
de o suroviny pochádzajúce z obnovi-
teľných zdrojov, ako sú napríklad ricí-
nový alebo ľanový olej a sadra. Nie sú 
tu použité žiadne umelé prísady, žiadne 

zmäkčovadlá alebo chlór. Vďaka tomu sú 
tieto krytiny aj 100 %-ne recyklovateľné, 
ich likvidácia nezaťažuje životné pros-
tredie, v prípade požiaru nevznikajú to-
xické plyny a takmer žiadny dym. Tretia 
rovina ekologickosti podláh z tejto rady 
spočíva v údržbe. Nášľapná vrstva je celá 
vyrobená z rýdzo prírodného polyure-
tánu, preto na údržbu podlahy  stačí iba 
čistá voda bez prídavku akéhokoľvek 
čistiaceho prípravku.

VYDRŽÍ NAOZAJ VEĽA
 So záťažovou triedou 33 je podlaha 
určená do prostredia najnamáhanejších 

priestorov domácnosti aj vysoko zaťa-
žovaných priestorov v komerčnej sfére. 
Výnimočnú odolnosť aj dlhú životnosť 
týchto krytín zaisťuje nášľapná vrstva 
z biopolyuretánu ecuran.
 
SLOBODA V SPÔSOBE POKLÁDKY
Jednotlivé dekory si môžete zaobstarať 
v podobe dielcov určených na pokládku 
celoplošným lepením, ďalej ako dielce so 
zámkom pre pokládku plávajúcim spô-
sobom, a to buď na HDF doske, alebo na 
doske z rigidu SPC. Posledná možnosť 
je praktická pre situácie, keď sa treba 
vysporiadať s nerovnosťami podkladu. 
Rigid SPC umožňuje zachovať nízku 
výšku krytiny, na druhej strane tento 
vysoko pevný nosič zabraňuje prekresle-
niu nedokonalostí podkladu do krytiny. 

BEZPEČNÁ PODLAHA I PRE 
BATOĽATÁ
Vďaka nulovému obsahu chemických 
látok nevylučujú podlahy PURLINE 
1200 žiadny zápach. Sú teda vhodné do 
prostredia, kde žijú astmatici, alergici, 
ale aj rodiny s malými deťmi, ktoré sa 
najmä v útlom veku plazia po podlahe.
Bio podlaha Wineo PURLINE 1200 
je rovnako tichá, príjemná na chôdzu 
bosou nohou – mäkká, teplá, a vďaka 
elasticite tiež menej zaťažuje kĺby. Vhod-
ná je aj pokládka na podlahové vykuro-
vanie a tiež do priestorov so zvýšenou 
vlhkosťou.

Ekologické podlahy WINEO na sloven-
ský trh dováža spoločnosť Kratochvíl 
parket profi a bližšie informácie získate 
na www.kpp.sk.

Reko z materiálov KPP

Foto: KPP

EKOLOGICKÉ PODLAHY 

ZOZNÁMTE SA S TRVALO 
ELASTICKÝMI A VYSOKO 
ODOLNÝMI KRYTINAMI 
OD POPREDNÉHO 
NEMECKÉHO VÝROBCU 
WINEO, KTORÝ NA 
VÝROBU NEPOUŽÍVA 
SKUTOČNE ŽIADNU 
CHÉMIU. PURLINE 1200 JE 
KOLEKCIA 100 %-NE BIO 
KRYTÍN, PRI KTORÝCH SA 
POUŽÍVAJÚ VÝHRADNE 
PRÍRODNÉ LÁTKY.

priateľské k užívateľovi aj k prírode







+421 907 774 541
obchod@emex.sk

www.kuchynskedigestory.sk

DIGESTOR
Kvalita a štýlový dizajn

Stropný digestor FLAT

2. 

Ostrovný model SPACE

Elegantný, výsuvný model PARSIFAL

@

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii

 
zdarma v našom archíve 

www.domabyvanie.eu

Čítate nás už viac ako 12 rokov

Výroba nábytku

Showroom
Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

www.danielainterier.sk

+421 907 774 541
obchod@emex.sk

uchynskedigestory.sk

 a štýlový dizajn

T

 model SPACE

ARSIFAL
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EXPERT AJ NA VEĽKONOČNÉ 
PEČENIE

Kuchynský robot Orava Chefino má 
kompaktnejšie rozmery, ale potenciál, silu, 
precíznosť  a vytrvalosť na práce v kuchyni 
aj za troch – mieša, hnetie aj šľahá a vďaka 
vysokovýkonnému 1 400 W motoru sa pri 
práci zvŕta tak, že nestíhate žasnúť. Všetku 
drinu pri varení a pečení si odpracuje za 
vás, aby ste nemali presilené zápästia a aby 
ste si namiesto námahy mohli užívať len 
čistú radosť z prípravy dobrôt. Disponuje 
6 rýchlosťami a režimom Pulse a používa 
planetárny systém miešania, takže pod 
jeho taktovkou sú všetky krémy na koláče 
aj cesto na chlieb či kysnutý koláč dokonale 
vymiešané, vyšľahané aj vymiesené. Dokáže 
pracovať dlho bez toho, že by potreboval 
prestávku na oddýchnutie motora. OMC: 
179 eur.

www.orava.eu 

DIZAJNOVKA, KTORÁ SA U VÁS RADA UHNIEZDI 

Multifunkčná miska s pokrievkou Egg Nest od francúzskej značky Emile Henry 
poteší gurmánov, ktorí si radi vychutnávajú jedlo na mnoho spôsobov a pri servírovaní 
si potrpia na dizajnové kúsky so sviežim nápadom. Miska s objemom 300 ml výborne 
poslúži na raňajkové cereálie, výdatné polievky vrátane francúzskej cibulačky, ale aj na 
servírovanie zapekaných pokrmom či crème brullé. A na vrchu pokrievky môže byť ako 
v hniezdočku uvelebené vajíčko na tvrdo aj na hniličku. Miska je vyrobená z obojstranne 
glazúrovanej a mimoriadne odolnej keramiky, ktorá zvládne aj teplotné šoky. Nezľakne 
sa presunu z mrazničky do rúry, ohrevu v mikrovlnke ani očisty v umývačke riadu. V mod-
rej, žltej a granátovej farbe je na predaj v predajni Potten & Pannen – Staněk v brati-
slavskom OC Central alebo na web stránke.

www.pottenpannen.sk

TV PRE NAJNÁROČNEJŠÍCH 
DIVÁKOV

Nová laserová TV Hisense TriChroma 
L9G pre najnáročnejších divákov má vo 
svojej väčšej verzii zobrazovací panel 
s uhlopriečkou viac ako tri metre (120 
palcov). Využíva pokročilú projekčnú 
technológiu na ultrakrátku vzdialenosť 
s RGB architektúrou s tromi laserovými 
lúčmi. Ako prvá pokrýva viac ako 90 % farebného spektra viditeľného ľudským okom 
a v súčasnosti predstavuje absolútne najvyšší štandard v kategórii veľkých televízorov. 
Špičkový je aj jas až 420 nitov. Môžete tak očakávať dokonalý obraz so širokou škálou 
prirodzených, čistých a sýtych farieb bez presvietenia, s bohatými detailmi a realistickým 
kontrastom, a to aj bez zatiahnutých závesov. Vďaka priestorovej zvukovej technológii 
Dolby Atmos a 40 W reprosústave sa ocitnete priamo medzi hrdinami. A keď budete 

vďaka inteligentným funkciám a rýchlemu operačnému systému 
VIDAA sledovať športové prenosy alebo 

hrať streamované hry, pohyb bude 
taký rýchly a plynulý, ako keby ste boli 
na štadióne alebo v akcii. Hisense 
TriChroma 120 L9G bude stáť 6199 
eur, menšia Hisense TriChroma 100 
L9G 5299 eur.

sk.hisense.com
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NADCHNE KAŽDÉHO KUCHÁRA

Indukčná varná platňa MORA VDIS 658 FF nadchne každého kuchára nielen svojou 
flexibilnou varnou plochou, ale aj automatickými programami a mnohými špeciálnymi 
funkciami. Vďaka účinným osemuholníkovým induktorom môžete s funkciou FlexiZo-
ne spájať platničky bez hluchých miest a využiť prakticky celú varnú plochu. Môžete bez 
problémov variť v akomkoľvek druhu riadu – od malých hrncov a rajníc až po skutočne 
veľké pekáče a panvice akéhokoľvek tvaru, pretože varné platničky na ľavej a pravej strane 
sa dajú flexibilne spájať. Funkcia MoveZone umožňuje nastaviť rôzne intenzity ohrevu 
na spojenej zóne, takže teplotu pod pripravovaným jedlom môžete meniť jednoduchým 
posunutím riadu. Rovnako ako na starých kachľových peciach. Skvelé sú aj automatické 
programy na rýchle varenie veľkého množstva vody, pomalé dlhé varenie na nízkej teplote, 
šetrné rozpúšťanie, udržiavanie v teple alebo grilovanie s presnými úrovňami prepeče-
nia. Praktická funkcia TimeService zaznamenáva, ako dlho už varíte. Funkcia Pause 
dočasne pozastaví varenie bez toho, aby ste museli neskôr všetko znova nastavovať. Čierna 
varná platňa má skosenú prednú hranu na jednoduchú údržbu a ovláda sa dotykom. Má 
detskú poistku, ktorá zabraňuje náhodnému zapnutiu. Odporúčaná cena je 499 eur.

www.mora.sk

ENERGETICKY ÚSPORNÁ SUŠIČKA, KTORÁ VYSUŠÍ AŽ 9 KG BIELIZNE

Energeticky úsporná kondenzačná sušička Gorenje DS92ILS SteamTech s tepelným 
čerpadlom vysuší až 9 kg bielizne. Vďaka tepelnému čerpadlu výrazne šetrí energiu a šetr-
ne suší oblečenie pri teplote približne 50 °C, takže sa dokonale postará aj o jemné tkaniny 
alebo športové oblečenie. Inteligentná senzorová technológia automaticky reguluje proces 
sušenia podľa zvoleného programu, typu bielizne a požadovanej úrovne sušenia. Dodatoč-
né ošetrenie parou na konci zvoleného programu zabezpečí, že oblečenie bude jemnejšie, 
vlákna vyrovnané a bez alergénov či baktérií. Program SteamRefresh za 18 minút od-
stráni zo suchých, krátko nosených odevov pomocou pary väčšinu záhybov, bielizeň bude 
nadýchaná a zbavená prípadných pachov. Na rýchle osvieženie bielizne slúži aj ionizačný 
program IonRefresh, ktorý v priebehu 30 minút obnoví vzhľad a povrch oblečenia alebo 
pokrývok, zanechá ich bez záhybov, pachov, alergénov a elektrostatického náboja. Špeciál-
ne bočné panely prispievajú k tichej prevádzke spotrebiča bez vibrácií. Odporúčaná cena je 
599 eur.

 sk.gorenje.com 

IKONA INŠPIROVANÁ PRÍBEHMI Z LESA 

Kameninové misy z dielne prestížnej britskej značky Mason Cash vnesú do kuchyne zá-
van lesa – 5 mís s rôznym objemom a farebným prevedením ukrýva uprostred konárov, 
listov a papradia obľúbené zvieratá, ktoré sa často vyskytujú aj v rozprávkach, ktorými bola 
kolekcia In the Forest inšpirovaná. Veľkosť misy súvisí s veľkosťou tvorov zo zvieracej ríše – 
najmenšia ukrýva ježka, stredná sovu a najväčšia líšku. Prémiové prevedenie s plasticky 
vystupujúcim reliéfom osloví všetkých, pre ktorých sú relaxom okrem varenia a pečenia aj 
prechádzky prírodou. Misy na miešanie, šľahanie a prípravu cesta s precíznym remeselným 
vyhotovením patria k ikonám britského kuchynského dizajnu. Na predaj sú v predajni 
Potten & Pannen – Staněk v NC Central Bratislava alebo na web stránke.

www.pottenpannen.sk
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UMYJE OKNÁ AJ POVYSÁVA

Zvládnite jarné upratovanie bez 
presilených zápästí a bolesti chrbta! 
So šikovným pomocníkom vás aj veľké 
čistenie, drhnutie, leštenie a vysávanie 
bude baviť. Multifunkčný čistič okien 
Orava Lautus s mokrým a suchým 
odsávaním nečistôt je kombináciou 
dokonale priliehajúcej stierky a odsávača. 
Okná najprv umyte vodou s trochou 
saponátu a potom ich „prejdite“ zhora 
dole čističom. Ten špinavú vodu odsaje 
ako malý vysávač do 120 ml nádržky bez 
kontaktu rúk so špinavou vodou. Okná 
vyleští, ergonomicky sadne do ruky, vďaka 
360-stupňovej otočnej hlave a nízkej 
hmotnosti sa ľahko obsluhuje a do boja 
s nečistotami vo výškach je vybavený 
teleskopickou tyčou. Oceníte ho aj pri 
čistení zrkadiel, obkladačiek, sklenených 
stolov aj sprchového kúta. Výborne poslúži 
aj na suché vysávanie záclon, gauča a 
postelí. OMC: 29 eur.

www.orava.eu 

NA VYSÁVANIE AJ O POLNOCI

Aj vám by sa doma zišiel tichý macher na vysávanie, ktorý by dôsled-
ne vysal všetky smietky, spadnuté vlasy, chlpy od domácich miláčikov 
a prach, svojím hlukom by však nerušil vás ani susedov? Takým je vrec-
kový vysávač Orava Volcano s príkonom 600 W a akčným rádiom 
9 metrov. V tomto dostatočne veľkom ringu si to víťazne, avšak bez 
huriavku rozdá s akoukoľvek nečistotou. Do boja s neporiadkom je vy-
bavený bohatým príslušenstvom – klasickou hubicou, parketovou i šká-
rovou hubicou, turbo hubicou na vysávanie vlasov a zvieracích chlpov 
v domácnosti aj v aute a okrúhlou kefovou hubicou, ktorá vám umožní 
detailne povysávať čalúnenie, koberce v ťažšie dostupnom priestore 
aj prach z nábytku a klávesnice počítača. Hoci nenarobí veľa hluku (len 
68 dB), vy naň budete spievať oslavné ódy poriadne nahlas.  
OMC: 109 eur.

www.orava.eu 

ROZKVITNUTÁ JAR PRINÁŠA 
ALERGIKOM BOLESTI, 
VINCENTKA ÚĽAVU

Na jar zažívajú peľoví alergici najťažšie 
obdobie roka. Upchatý nos, začervenané 
oči, slzenie, smrkanie, pálenie očí, 
opuchnuté viečka, chronické zápaly 
dutín, bolesti hlavy, škriabanie v hrdle – 
to všetko sprevádza alergickú nádchu. 
Okrem moderných a účinných antialergík 
pomáha aj svetoznáma minerálna voda Vincentka z Luhačovíc. Je to 100 %-ne 
prírodný produkt na elimináciu nepríjemných sprievodných prejavov alergií, hlavne 
pri uvoľňovaní hlienov blokujúcich dýchacie cesty a dutiny. Jan Šumšal, riaditeľ 
spoločnosti Vincentka, a. s., hovorí: ,,Na všetky druhy alergií existuje osvedčený 
podporný prostriedok, pomáhajúci uľavovať od ich následkov, hlavne upchatého 

nosa. Na dlhšie prechádzky i do práce je dobré nosiť pri sebe 
hypertonický sprej Vincentka. Stačí pár krát streknúť, 

vyfúkať si nos  a dýchanie je voľné. Zvlášť pre malé deti 
je neoceniteľným pomocníkom nosový sprej Junior 
s menším tlakom a menším aplikátorom. Vincentku 
je možné použiť už u dojčiat, ale tu je potrebná veľká 
opatrnosť pri aplikácii z dôvodu možného poranenia 
dieťaťa. Najlepšie je sprej použiť v tesnej blízkosti nosa 
tak, aby sa nezasúval do nosovej dierky. Vhodný je 
i pre tehotné ženy.“ 

www.vincentka.cz 
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DUB RUSTIK – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 2200 x 207 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, parkety 
4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, 
19,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ RUSTIK – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 2200 x 207 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, parkety 
4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, 
19,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ MILK STANDARD – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap 
cca 3 mm, parkety 4-lamela, 7 x UV lak, 
click bez lepenia,
22,80 EUR/m2 s DPH

DUB PICCOLO – veľkoplošná podlaha, 
rozmer dosky 725 x 130 mm, hrúbka 14 mm, 
nášľap cca 3mm, masív landhausdielen 
1-lamela, 7 x UV lak,  V-DRÁŽKA, kartáčovaná, 
click bez lepenia, 
27,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ PICCOLO – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 1100 x 130 mm, hrúb-
ka 14 mm, nášľap cca 3mm, masív land-
hausdielen 1-lamela, 7 x  UV lak,  
V-DRÁŽKA, click bez lepenia, dl. 0,725m, 
28,80 EUR/m2 s DPH

DUB CINAMON GRANDE – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 180 mm, hrúbka 14 mm, nášľap  
cca 3 mm, 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-drážka, kartáčovaná
35,80 EUR/m2 s DPHTOVAR NA SKLADE,

DODANIE DO 2 DNÍ.

DUB BRUSHED – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmery dosky 2200 x 180 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, masív land-
hausdielen, 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-drážka, kartáčovaná
31,80 EUR/m2 s DPH

DOPRAVA NA CELÉ SLOVENSKO ZDARMA. 
TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ.

123podlahy.sk

Aby bolo teplo
® Elektrické vykurovacie rohože značky teplá podlaha a ich výhody:

Hľadáme zastúpenie!
Tel:

Email:                                         Web:

Vykurovacie rohože sú vhodné ako doplnkové vykurovanie pre vytvorenie teplej dlažby v renovovaných alebo nových 

kúpeľniach a kuchyniach. Jednoducho všade tam, kde je prianie mať príjemné teplo od podlahy.

Systém je regulovaný inteligentnými dotykovými termo-statmi, ktoré strážia peňaženku svojho majiteľa a zaisťujú teplo presne vtedy, 

keď ho potrebujete. Nastavenú komfortnú a úspornú teplotu podľa Vášho priania zaisťuje týždenný program.

Nízka spotreba je porovnateľná s lustrom v obývačke.

Hrejivé prebudenie, pretože kráčate po teplej dlažbe.

Neviditeľný komfort. Systém je skrytý pod podlahou.

Bezpečná. Netreba utierať dlažbu, po kúpaní vyschne sama. 

Bezúdržbový systém v priebehu celej životnosti novej podlahy.

Zvýšite si životnú úroveň za minimálnu investíciu.

Cca 5 - 7% z nákladov na renováciu kúpeľne.

Šetríte priestor. Nepotrebujete radiátor

ani iné teleso v priestore.

Minimálna konštrukčná výška, a to len

1,5 cm vrátane novej dlažby.

Nadštandardná desaťročná záruka.

Zadarmo vám spracujeme návrh
a vypočítame prevádzkové náklady!
Pošlite nám náčrtok kúpeľne na technik@TeplaPodlaha.Com
www.TeplaPodlaha.Com, Tel.: 0948 550 440

Iba v štúdiu na Galvaniho 2A v Bratislave

-15 %
na montáž

Ponuka platí pri kúpe setu dverí a zárubne a po predložení časopisu DOMaBÝVANIE. 
Viac informácií na: www.solodoorbratislava.sk

inzercia pol strany duodoor.indd   1inzercia pol strany duodoor.indd   1 28. 2. 2020   12:32:0428. 2. 2020   12:32:04
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bývanie kúpeľňa

V
ytvorte z kúpeľne usporiada-
nú oázu pokoja, aby ste si v nej 
mohli dobiť energiu a vykročiť do 
nového dňa tou správnou nohou. 

Experimentujte a využívajte priestor 
naplno. Ako na to? Prečítajte si tipy od 
Dany Blaškovičovej, interiérovej dizaj-
nérky IKEA Bratislava.

STAVTE NA PORIADOK 
A FUNKČNOSŤ
Bojujete s množstvom fľašiek od šampó-
nov? Úložné kombinácie s dvierkami či 
zásuvkami vám pomôžu rýchlo upratať 
a na očiach zostane len váš obľúbený 
parfum a niekoľko starostlivo zvolených 
dekoračných prvkov. Vyberte si dávkova-
če podľa svojho vkusu a naplňte ich dnes 
už dostupnou čapovanou drogériou. 
Efektne tak zjednotíte dizajn nádobiek 
na vašej poličke, zatiaľ čo urobíte aj 
niečo pre planétu. 

Zbavte sa neporiadku v kúpeľni a mi-
nimalizujte zbytočný stres pomocou 
úhľadných košov a úložných nádob, 

ktoré nielen pekne vyzerajú, ale praktic-
ky rozdelia priestor v skrinkách. Vďaka 
škatuli s vrchnákom GODMORGON pre-
hľadne uložíte všetky menšie predmety 
a usporiadate veci ako šperky a make-up, 
čo vám pomôže najmä počas rušného 
rána pri chystaní do práce – pokojné 
vnútri, úhľadné navonok.

Neskrývajte však všetko. Použitie otvo-
rených políc a regálov poskytne ľahšiu 
manipuláciu v ťažšie prístupných kútoch 
a pomôže využiť stenu do posledného 
centimetra bez toho, aby ste sa museli 
namáhať s otváraním dvierok ponad hla-
vu. Ak máte čas, na police poukladajte 
pekné uteráky či vkusné dekorácie. Zú-
tulnite si kúpeľňu podľa svojich predstáv 
a nebojte sa pohrať s výraznými farbami.
V blízkosti vane môže nájsť svoje funkč-

ZJEDNODUŠTE SI RANNÉ 
PRÍPRAVY, VYTVORTE SVOJ 
OSOBNÝ ŠTÝL A ZÍSKAJTE 
VIAC POHODY. KÚPEĽŇA 
PREDSTAVUJE MIESTO, 
KDE BY STE NEMALI ROBIŤ 
ŽIADNE KOMPROMISY. 
POTENCIÁL KAŽDEJ 
KÚPEĽNE JE VEĽKÝ, STAČÍ 
SA LEN ZAMYSLIEŤ, ČO 
PRESNE OD MIESTNOSTI 
OČAKÁVATE, ČI UŽ 
Z HĽADISKA PRIESTORU, 
ALEBO ŠTÝLU. 

Usporiadaná 
kúpeľňa

GODMORGON
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né miesto aj úzka polička. Ak už na nič 
iné, tak na ňu môžete napríklad bezpeč-
ne umiestniť horiace sviečky. Vyhnete 
sa tak riziku prevrhnutia či zaplavenia 
náhlou spŕškou vody, čo sa môže stať 
pri umiestnení sviečok na okraji vane. 
Horiace vlasy nie sú práve želaný záver 
náročného dňa, hoci je voda na hasenie 
takpovediac poruke.

Háčik na zavesenie uteráku alebo osušky 
nemusí byť za každú cenu navŕtaný do 
steny. Ak sa z rôznych dôvodov chcete 
vyhnúť zásahom do konštrukcie stien, 
môžete použiť samolepiace háčiky, 
otvorené regály s možnosťou vloženia 
háčikov alebo háčiky, ktoré upevníte na 
hornú hranu dverí. Vešiak KNOPARE sa 
dá ľahko pripevniť na stenu a jeho tvar 
pomôže s usporiadaním drobností. Tvar 
vešiaka v podobe lode je priamo previa-
zaný s pôvodom použitého materiálu. 
Vyrobený je z recyklovaných a opotre-
bovaných rybárskych sietí a lán rybárov 
zo Švédska, z Dánska, Islandu, Grónska, 
Faerských ostrovov a zo Spojeného 
kráľovstva.

Vrece či kôš na bielizeň nemusia zaberať 
miesto v skrini. Kôš SALUDING vnesie 
do upratovania kúpeľne viac štýlu. Vrch-
nák upúta svojím vypletaným vzorom, 
ktorý je poctou tradičnému remeslu. Kôš 
je vyrobený z bambusu, organického ma-
teriálu, ktorý vytvára uprostred chaosu 

pocit pokoja, a hoci pôsobí ľahučko, je 
mimoriadne trvácny a odolá nástrahám 
každodenného používania. Dobre sa 
hodí do kúpeľne, keďže má nožičky, kto-
ré zamedzia absorpcii vlhkosti. Starostli-
vosť o bielizeň je tak oveľa príjemnejšia.

POSVIEŤTE SI NA TO 
Pri výbere správneho svetla do kúpeľne 
si v prvom rade overte, či je schválené 
pre použitie v kúpeľni, prípadne vo 
vlhkom prostredí. Zdroj svetla by mal 
byť chránený pred vodou uzavretým 
tienidlom. V ponuke IKEA nájdete 
niekoľko kúpeľňových svietidiel, ktoré 

TIP: Pokiaľ to typ svietidla umožňuje, pou-

žite v ňom stmievateľnú žiarovku, prípadne 

žiarovku na diaľkové ovládanie. Vďaka nej 

budete môcť intenzitu a farbu svetla meniť 

podľa potreby. Silnejšie, neutrálne biele 

svetlo pre ranné líčenie a tlmené hrejivé 

svetlo pre chvíle relaxu v sprche či vo vani.
SALUDING

KNOPARE
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bývanie kúpeľňa

sa líšia v závislosti od vzdialenosti od 
zdroju vody. Majú v sebe zabudovaný 
zdroj svetla s technológiou LED, ktorý 
má životnosť približne 25 000 hodín. 
V prepočte to znamená výdrž 20 rokov, 
ak bude lampa svietiť 3 hodiny denne. 
S LED osvetlením šetríte nielen prírodu, 
ale aj svoju peňaženku.

Okrem stropného svietidla, ktoré by 
malo byť umiestnené v strede miestnos-
ti, vám poslúži aj praktický pomocník 
v podobe nástenného svietidla, ktoré 
môžete umiestniť nad zrkadlo alebo 
po jeho stranách. Nástenné svietidlo 
by malo byť umiestnené symetricky a 
vydávať rovnomerné rozptýlené svet-
lo. V prípade skrinky so zrkadlovými 
dvierkami je nutné zvoliť svietidlo, ktoré 
je dostatočne odsadené od steny alebo 
upevnené na vrchnej časti skrinky, aby 
nevrhalo tiene na tvár pri holení alebo 
líčení. Pokiaľ to podmienky umožňujú, 
svietidlá na oboch stranách zrkadla sú 
praktickejšie a poskytnú vyšší komfort 
než jedno svietidlo nad ním. 

FARBY A DOPLNKY, KTORÉ 
NEPREHLIADNETE
Aby ste sa cítili vo vašej kúpeľni čo 
najlepšie, skúste ju farebne prispôso-
bovať ročnému obdobiu, prebiehajúcim 
trendom či vašej nálade. Jednoducho sa 
pohrajte s farbami, ktoré skvelo doladia 
priestor. Nepotrebujete meniť obklady 
ani nanovo vymaľovať, niekedy stačí vy-
meniť pár drobností a neutrálna kúpeľňa 
dostane nový šmrnc. Pri doplnkoch 
siahnite po pastelových farbách, ktoré 
nenarušia čistotu priestoru. Rafinované 
odtiene okrovej, béžovej, sivej či hnedej 
v kúpeľni ľahko zladíte a zároveň pôso-
bia upokojujúco a nadčasovo. 

Avšak ak vás to baví, nebojte sa expe-
rimentovať ani s farbou stien alebo 
textílií. Keďže ide pravdepodobne 
o najmenšiu miestnosť v byte či dome, 
môžete si dovoliť popustiť uzdu svojej 
fantázie. Nestrávite v nej toľko času ako 
v ostatných miestnostiach, takže trocha 
výstrednosti sa vám tak rýchlo nezunu-
je. Práve naopak, vnesie kvapku čara do 
stereotypných činností. 

Zrkadlo plní v kúpeľni nielen praktickú, 
ale aj estetickú funkciu. Vďaka nemu 

vnesiete do kúpeľne viac hĺbky a života. 
Pri výbere správneho zrkadla si v prvom 
rade overte, či je schválené aj na použi-
tie do kúpeľne a testované na odolnosť 
voči vlhkosti. Zrkadlá s rámom pôsobia 
v priestore viac elegantne. Naopak, 
zrkadlo bez rámu má čisté línie, vďaka 
ktorým ho jednoduchšie zakomponujete 
napríklad k výraznejším kachličkám. 

Ak sa chcete vo svojej kúpeľni cítiť ako 
na exotickej dovolenke a máte v nej 
k dispozícii prirodzené svetlo, môžete si 
v nej pomocou rastlín vytvoriť vlastnú 
oázu. Existuje obrovské množstvo rast-
lín, ktorým prospieva zvýšená vlhkosť 
vzduchu a pohľad na zeleň vám prinesie 
príjemný pocit spomalenia.

Podceňovanou súčasťou kúpeľne je 
podlaha a doplnky k nej. Pokiaľ nemáte 
podlahové vykurovanie, prvý krok z ho-
rúcej vane na chladnú dlažbu neprivodí 
práve príjemný pocit. Nezabúdajte po-
tešiť svoje chodidlá mäkkou podložkou 
z príjemného savého materiálu.

ČO NESMIE CHÝBAŤ V ŽIADNEJ 
KÚPEĽNI? 
Aj napriek tomu, že funkčnosť a dizajn 
kúpeľne sú dôležité, hygiena aj naďalej 
zostáva prvoradou. Najpoužívanejším 
produktom v kúpeľni je jednoznačne 
umývadlo. To by malo spĺňať viacero 
vlastností ako napríklad správnu veľ-
kosť, jednoduchú údržbu či funkčnosť. 
Výber vhodného umývadla závisí od 
vašich preferencií, počtu členov v do-
mácnosti a dostupného miesta. Ak sa 
ráno pripravujete naraz viacerí, môže 
vám poslúžiť dvojité umývadlo či široké 
umývadlo s dvomi batériami.  

Reko

Foto: IKEA a archív redakcie



viega.sk/Cleviva

Sprchový žliabok Viega Advantix Cleviva

Dokonalý dizajn, ktorý vám bude  
ležať pri nohách.

Nadčasový dizajn a ľahká údržba: Viega Advantix Cleviva
Štýlová a moderná kúpeľňa nemusí byť len predstava. Sprchové žliabky Advantix Cleviva vám ju 
pomôžu zhmotniť. Kvalitná ušľachtilá oceľ, vymeniteľné vkladacie prvky a decentné farby dodajú 
každej kúpeľni punc elegancie. Sprchový žliabok spĺňa navyše aj tie najvyššie hygienické nároky. 
Čistenie odtoku je nenáročné a všetky jeho priestory sú ľahko prístupné. Vy si volíte dizajn 
a dĺžku, o bezchybnú funkčnosť sme sa už postarali my.  
Viega. Connected in quality. 
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bývanie dizajn

O
d výrobcu a predajcu kúpeľňového 
tovaru sa dnes očakávajú komplet-
né riešenia, či už pre náročných 
klientov do veľkorysých priestorov, 

no rovnako aj pre zákazníkov túžiacich 
po útulnej a praktickej kúpeľni s ohľa-
dom na funkčnosť, kvalitu a priaznivú 
cenu. 

„Kúpeľňa už dávno neplní len svoju funkč-
nosť a dnešné trendy sú dôkazom neustále 
stúpajúceho záujmu zákazníkov vyčarovať 
zo svojej kúpeľne oázu pokoja, oddychu 
a relaxu,“ hovorí Marcela Hernández, 
riaditeľka špecializovaného obchodného 
centra STYLA na bratislavských Zlatých 
pieskoch. „Už 25 rokov je to každodenným 
poslaním topoľčianskej spoločnosti s ta-
lianskymi koreňmi AQUATEK,“ odpovedá 
na otázku, prečo má táto značka také 
výnimočné postavenie v ich obchodnom 
centre.

ŠIROKÁ PALETA
Dominantou ponuky AQUATEK je 
široká paleta sérií sprchovacích kútov, 
sprchových dverí, zástien, walk-in mo-
delov, sprchových vaničiek a sprchových 
systémov. Trendom posledného roka sa 
stávajú nielen klasické chrómové preve-
denia profilov a úchytov, ale stúpajúcu 
tendenciu má použitie minimalistic-
kého štýlu s matnými čiernymi ráma-
mi. Samozrejmosťou sú bezbariérové 
vstupy bez použitia spodných pojazdov 
s kolieskami, ochrana skiel antiplakovou 
úpravou a veľmi obľúbený systém posu-
vu dverí „soft-close“.

SPRCHOVÝ KÚT ALEBO VAŇA
Veľkej obľube sa v posledných rokoch 
tešia aj samovoľne stojace vane, ktoré 
dominujú v priestore svojím elegantným 
a majestátnym tvarom ako kus solitéru 
vyjadrujúceho túžbu po niečom výni-
močnom. AQUATEK má širokú ponuku 
modelov, či už v akrylátovom prevedení, 
alebo vo vyhotovení z tvrdeného liateho 
kameňa s matným povrchom, v ktorých 
si môžete dopriať plnohodnotný relax a 
uvoľnenie celého tela.

DOKONALOSŤ CELKU
Dokonalosť celku kúpeľne dopĺňajú 
kusy kvalitného na Slovensku vyrába-
ného kúpeľňového nábytku v rôznych 
dekoroch na požiadanie zákazníka 
tak, aby čo najlepšie doladili dizajnovú 
obsahovosť kúpeľne ako celku. „Umý-
vadlá keramické alebo z tvrdeného liateho 
kameňa sú posledným šperkom priestoru, 
preto u nás nájdete širokú modelovú škálu, 
či už v klasických bielych odtieňoch, alebo 
v čoraz častejšie preferovaných farebných 
a dekorovaných modeloch,“ dodáva  na 
záver Marcela Hernández.

Reko z materiálov obchodného centra STYLA

Foto: archív STYLA

KÚPEĽŇA SNOV JE TÁ, 
V KTOREJ SA VŠETKY PRVKY 
HARMONICKY SPÁJAJÚ 
A PRITOM PONÚKAJÚ 
MAXIMÁLNE POHODLNÉ 
POUŽÍVANIE. AK TÚŽITE PO 
LUXUSE ALEBO, NAOPAK, 
PATRÍTE K TÝM SKROMNEJŠÍM 
A UPREDNOSTŇUJETE 
JEDNODUCHOSŤ PRED 
ZLOŽITÝMI RIEŠENIAMI, 
VEDZTE, ŽE STE NAŠLI TO 
PRAVÉ. 

KÚPEĽŇA SNOV NA MIERU



Sklenená elegancia v kúpeľni

KVAORE
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bývanie pracovňa

P
odkrovie rozšíri dom o netradičné 
priestory presvetlené strešnými 
oknami, zväčší jeho obytnú plochu 
a zvýši trhovú hodnotu. Novovy-

tvorený priestor môžete využiť práve 
ako pracovňu. Nezabudnite však, že na 
prácu z domu nestačí len pracovný stôl. 
Ešte dôležitejší je dostatok denného 
svetla a čerstvého vzduchu, ktoré vašu 
produktivitu neporovnateľne zvýšia. 
Naše životy sa dnes odohrávajú prevažne 
v uzavretých miestnostiach. Práve preto 
je dôležité, aby sme sa starali o kvalitu 
vzduchu a jeho cirkuláciu v interiéri.

Za deň sa priemerný človek nadýchne 
22 000-krát, preto má veľký význam 

MNOHÍ V POSLEDNOM 
OBDOBÍ POCÍTILI POTREBU 
DOMÁCEJ PRACOVNE. 
AK JE VO VAŠOM DOME 
NEVYUŽITÁ PODKROVNÁ 
MIESTNOSŤ A MÁTE 
ODHODLANIE A PRIESTOR 
NA JEJ RENOVÁCIU, MÁTE 
IDEÁLNE PODMIENKY NA 
VZNIK MIESTA NA PRÁCU 
Z DOMU, KTORÉ VÁS BUDE 
MOTIVOVAŤ K LEPŠÍM 
VÝKONOM.

Zariaďte si doma pracovňu, 
v ktorej pôjde práca od ruky
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časté otváranie okien a vybavenie sys-
témami, ktoré zaisťujú kvalitu vzduchu 
v dome. Dobre prevetrané miestnosti 
majú pozitívny vplyv na ľudskú myseľ 
a pomáhajú nám s relaxáciou. Interiéry, 
ktoré sú plne presvetlené denným 
svetlom, zvyšujú produktivitu až o 15 %. 
Možnosť rozhliadnuť sa a pozrieť do 
diaľky taktiež zmenšuje riziko krátko-
zrakosti. Dostatočný počet správne roz-
miestnených okien prepustí do interiéru 
dostatok svetla a čerstvého vzduchu, čo 
má pozitívne účinky na zníženie krv-
ného tlaku a tepovej frekvencie. Podľa 
denníka Financial Times, ktorý cituje 
popredných britských architektov, „skoro 
každý moderný projekt bývania zahŕňa rie-
šenie, ktoré skĺbi interiér s pocitom exterié-
ru“. Drevené okná perfektne reflektujú 
ekologický štýl bývania, zvlášť pokiaľ sú, 
tak ako okná VELUX, vyrobené z certi-
fikovaného dreva ťaženého v udržateľ-
nom množstve. Tento spôsob výroby je 
garanciou ochrany biodiverzity a voľne 
žijúcich zvierat a rastlín, udržateľnosť 

navyše zaručuje opätovné zalesňovanie 
a výsadbu nových stromov.

MIESTO, KDE VÁS OSVIETIA TIE 
NAJLEPŠIE NÁPADY
Prirodzené svetlo má zásadný vplyv 
nielen na vašu pohodu, ale aj na produk-
tivitu. Rozmery a počet okien, ktoré do 
priestoru umiestnite, do značnej miery 
určujú podobu obytného priestoru aj do-
jem, ktorým na ľudí pôsobí. Pre optimál-
ny komfort odporúčame, aby presklená 
plocha predstavovala najmenej 10 % 
celkovej podlahovej výmery miestnos-
ti. Vhodná je aj kombinácia strešných 
okien so zvislými presklenými plochami, 
ktoré privedú do vášho domova svetlo 
z rôznych uhlov.

Nezmierte sa pri návrhu s kompromi-
som a premeňte aj pracovňu na príjemný 
priestor, v ktorom sa budete cítiť dobre. 
Väčšinu vízií je možné uskutočniť s ma-
ximálnym komfortom diaľkového alebo 
automatického ovládania, ale aj veľmi 

TIP na umiestnenie pracovného stola

Keď umiestnite pracovný stôl priamo pod 

strešné okno, lepšie využijete celkový 

priestor podkrovia a cielene osvetlíte 

pracovnú plochu. Na čítanie a písanie 

je v miestnosti potrebné osvetlenie 

500 LUX. Ak spodnú hranu strešného 

okna umiestnite do výšky 950 až 1100 cm, 

získate aj v sede dokonalý výhľad. 

Ten môžete mať vďaka doplnkovému 

fasádnemu oknu aj v prípade interiéru 

s vysokou nadmurovkou.
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ideálnou voľbou vonkajšia markíza, 
ktorá v lete zabráni prehrievaniu a po-
čas celého roka chráni pred oslnením 
priamym slnkom. Jej priehľadná tkani-
na zároveň prepúšťa dovnútra dostatok 
denného svetla potrebného na prácu.

ZARIADENIE DOMÁCEJ  
PRACOVNE
Základom pracovného miesta je stôl 
a pohodlná stolička. Výška pracovného 
stola pre prácu v sede by mala byť 72 až 
76 cm. Vhodné sú nastaviteľné nohy, 
ktoré umožnia  vytvoriť si pracovný stôl 
na mieru. Pre zabezpečenie dostatočné-
ho priestoru  na rozloženie dokumentov 
a pracovných pomôcok sa odporúča šírka 
stolu aspoň 120 cm a hĺbka minimálne 
60, optimálne 75 až 90 cm. Praktické 
sú stoly v tvare L, ktoré umožňujú mať 
na dosah ruky rozmiestnené všetky 
potrebné pracovné dokumenty, pomôc-
ky a zariadenia. Flexibilné rozšírenie 
pracovného priestoru môžu ponúkať zá-
suvkové kontajnery na kolieskach, ktoré 
je možné v čase práce vysunúť s pod 
stola použiť ako pracovnú plochu. 

Nevyhnutné je zaopatriť si aj kvalitnú 
stoličku a naučiť sa na nej správne, čiže 
ergonomicky sedieť.  Asi najpoužívanej-
šia  je pracovná stolička s rôznymi nasta-
viteľnými prvkami (výška sedadla, sklon 
operadla, opora pre ruky a krk). Stolička 
sa úplne prispôsobí telu a svalstvo sa 
dostane do optimálnej polohy. Avšak 
pozor, aj správne sedenie môže byť pre 
pohybový aparát namáhavé! K preťaže-
niu svalov, šliach a kĺbov dochádza už po 
30 minútach statického sedenia!

Taktiež je dobré, ak sa denné svetlo 
doplní pracovným, ktoré vyžaruje teplé 
biele svetlo poskytujúce optimálnu pod-
poru pre oči. Vzniká tak rovnomernejšie 
osvetlenie s menej výraznými tieňmi, 
vďaka čomu sú oči menej namáhané. 
Rovnako nepríjemné môžu byť aj odrazy 
a odlesky svetla. Obrazovku preto treba 
natočiť tak, aby sa od nej neodrážalo 
denné ani umelé osvetlenie. 

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

jednoducho a cenovo dostupne. Súčasné 
strešné okná môžete otvárať a zatvárať 
jediným stlačením prsta alebo to za vás 
môžu vyriešiť inteligentné technológie 
VELUX ACTIVE with NETATMO. Tie na 
základe senzorov v interiéri a predpove-
de počasia vedia v predstihu vyvetrať či 
zatieniť skôr, ako sa miestnosť prehreje. 
Počítajte s možnosťou pohodlného diaľ-
kového ovládania už pri rekonštrukcii 
a priveďte k oknám kábel, aby ste ich 
mohli kedykoľvek doplniť motormi. Vaše 
podkrovie tak bude pripravené na plný 
užívateľský komfort a zdravé bývanie či 
prácu.

RIEŠENIE DENNÉHO OSVETLENIA 
V PRACOVNI:

KÝVNE STREŠNÉ OKNO 
• Vylepšené strešné okná z kategórie VE-

LUX Štandard Plus prinášajú 4 benefi-
ty: dokonalejšiu tepelnú izoláciu, lepšiu 
schopnosť izolovať zvuk, útlm hluku 
z dažďa a samočistiacu vrstvu. Vďa-
ka dostupnej cene nového strešného 
okna so zasklením 64 stojí za zváženie 
aj ďalšie strešné okno v domácnos-
ti – nielen, že sa do interiéru dostane 
ešte viac denného svetla, uľahčí sa aj 
prevetranie. Vďaka umiestneniu okien 
do rôznych svetových strán privediete 
do miestnosti čerstvý vzduch oveľa 
rýchlejšie a efektívnejšie pomocou 
priečneho prevetrania.

DOPLNKOVÉ FASÁDNE OKNO
• V kombinácii so strešným oknom pri-

vedie do miestnosti ešte viac denného 
svetla a váš výhľad bude dokonalý, aj 
keď zostanete sedieť za stolom.

VONKAJŠIA MARKÍZA 
• Vonkajšie tienenie účinne reguluje 

príliv svetla aj tepla. Do pracovne je 

bývanie pracovňa



BENALEX+ 

Navštívte nás na adrese: 
Elektrárenská 12587/1, Bratislava 
Po-Št. od 08:00-16:30 
a Piatok od 08:00-16:00 
alebo na webe www.benalexshop.sk 
+421 917 862 908, 
info@benalexplus.sk

Odborné poradenstvo, najväčší výber LED pásov a ALU profilov pre LED pásy na Slovensku
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bývanie pracovňa

A
by sme vydržali byť čo najdlhšie 
produktívni, mali by sme v nej 
udržiavať poriadok a čistotu. 
Organizér rozdelený do niekoľ-

kých priehradiek poslúži na akékoľvek 
kancelárske pomôcky a potrebné mate-
riály. Zároveň vás v okolí už nebude nič 
rušiť a môžete sa tak naplno sústrediť na 
svoje povinnosti.

NÁBYTOK A USPORIADANIE
Dôležitý je aj praktický nábytok a jeho 
usporiadanie. Tento pracovný stôl neza-
berie veľa miesta a disponuje aj dvomi 
zásuvkami. Do nich si môžete uložiť 
najdôležitejšie predmety pre vašu prácu, 
ako napríklad diáre, perá, ceruzky či 
kalkulačku. Budete mať všetko hneď po 
ruke a  v prípade potreby ich nemusíte 
narýchlo hľadať po celej miestnosti. 

PRACOVNÝ PRIESTOR A JEHO 
VYBAVENIE
Domáca pracovňa ponúka oveľa väčšie 
možnosti aj v oblasti vlastného pohod-

lia. Môžete si ju zariadiť podľa seba 
a vašich osobných preferencií. Celkový 
pracovný priestor môže príjemne zútul-
niť aj mäkký koberec z umelej kožušiny. 
Umiestniť ho môžete napríklad pod 
pracovný stôl.

Úložné priestory v podobe knižnice by 
nemali chýbať v žiadnej pracovni. Tento 
typ nábytku využijete na uloženie zakla-
dačov, dokumentov, ale aj kníh. Rôzne 
dekorácie ho zas pekne skrášlia a vytvo-
ria spolu príjemnú atmosféru.

DÔLEŽITÉ SEDENIE
Netreba zabúdať ani na výber vhod-
nej stoličky či kresla. Pri rozhodovaní 
myslite určite na materiál aj na komfort. 
Ten je kľúčový najmä vtedy, ak potrebu-
jete pracovať aj o niečo dlhšie. Pri tomto 
kancelárskom kresle iste oceníte sieťova-
nú opierku, ktorá zaistí lepšiu cirkuláciu 
vzduchu pri zdĺhavom sedení. 

Reko

Foto: ASKO-NÁBYTOK a KiK

PRÁCA Z DOMU SA STALA POČAS POSLEDNÝCH MESIACOV 
BEŽNOU SÚČASŤOU MNOHÝCH PROFESIÍ. KEĎŽE V PRACOVNOM 
PROSTREDÍ TRÁVIME VÄČŠINU SVOJHO ČASU, MALI BY SME 
SA TAM CÍTIŤ DOBRE. V DOMÁCICH PODMIENKACH TO BÝVA 
ČASTO VEĽKÁ VÝZVA. S TÝMITO ŠIKOVNÝMI POMÔCKAMI 
A PRAKTICKÝM NÁBYTKOM SA BUDETE CÍTIŤ PRÍJEMNE AJ 
DOMA – AKO VO VLASTNEJ PRACOVNI. Organizér, KiK

Koberec z umelej 
kožušiny, KiK

Regál/knižnica Sten, 
ASKO-NÁBYTOK

Písací stôl, 
ASKO-NÁBYTOK

Kancelárske kreslo, 
ASKO-NÁBYTOK

Útulný pracovný kútik
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NÁVRH PRIESTOROV VÝROBA DOPRAVA MONTÁŽ

ADRESA VZORKOVNE: Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Tel./Fax:+421 (0)2 444 55 777, Mobil: +421 (0)905 415 777, E-mail: medcom@medcom.sk

www.medcom.sk

To najlepšie pre Váš obchod 



DUB RUSTIK – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 2200 x 207 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, parkety 
4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, 
23,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ RUSTIK – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 2200 x 207 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, parkety 
4-lamela, 7 x UV lak, click bez lepenia, 
24,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ MILK STANDARD – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap 
cca 3 mm, parkety 4-lamela, 7 x UV lak, 
click bez lepenia,
27,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ GOLD GRANDE – veľkoplošná 
podlaha, masív landhausdielen 1lamela, 
rozmer dosky 1100 x 180 mm, hrúbka 14 
mm, nášľap cca 3mm, 7 x UV lak, V-DRÁŽKA, 
click bez lepenia,
31,80 EUR/m2 s DPH

JASEŇ PICCOLO – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmer dosky 1100 x 130 mm, hrúb-
ka 14 mm, nášľap cca 3mm, masív land-
hausdielen 1-lamela, 7 x  UV lak, 
V-DRÁŽKA, click bez lepenia, dl. 0,725m, 
32,80 EUR/m2 s DPH

DUB CINAMON GRANDE – celodrevená 
veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 
2200 x 180 mm, hrúbka 14 mm, nášľap 
cca 3 mm, 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-drážka, kartáčovaná
39,90 EUR/m2 s DPHTOVAR NA SKLADE,

DODANIE DO 2 DNÍ.

DUB BRUSHED – celodrevená veľkoplošná 
podlaha, rozmery dosky 2200 x 180 mm, 
hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm, masív land-
hausdielen, 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, 
V-drážka, kartáčovaná
37,50 EUR/m2 s DPH

DOPRAVA NA CELÉ SLOVENSKO ZDARMA. 
TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ.

123podlahy.sk

TARKETT – VIN IN

od 25,90 EUR/m2 s DPH

7,80 EUR/m2

8,90 EUR/m2

8,90 EUR/m2

7,80 EUR/m2

6,50 EUR/m2



60

stavba okná a dvere

P
ri výbere interiérových dverí je po-
trebné zvážiť veľa faktorov, ako je 
funkčnosť, umiestnenie, materiál, 

povrchová úprava a veľkosť, preto je ro-
zumné venovať nákupu správnych dverí 
dostatok času.  

AKO DVERE UMIESTNIŤ? 
Prepojenie jednotlivých miestností udá 
smer dispozičnému umiestneniu interié-
rových dverí. „Ideálne sa dvere osádzajú 
do bočnej strany miestnosti a mali by sa 
otvárať tak, aby ste pri vstupe videli väčšiu 
časť miestnosti. Ďalším dôležitým pravid-
lom je otváranie dverí z hlavných miestnos-
tí smerom do vedľajších,“ hovorí Richard 
Klička, odborník z oddelenia stavebnín 
v projektových marketoch Hornbach. 
Pri voľbe umiestnenia treba brať pre-

dovšetkým do úvahy technické normy 
a zohľadniť bezpečnostné požiadavky.

ROZDELENIE PODĽA MATERIÁLU
Interiérové dvere sú chránené pred po-
veternostnými vplyvmi, preto môžu byť 
vyrobené z menej pevných materiálov 
ako exteriérové dvere. Materiál dverí 
by ste mali vyberať nielen na základe 
vzhľadu, ale predovšetkým podľa účelu 
miestnosti. „Plné dvere sa hodia do miest-
ností, kde sa vyžaduje súkromie, naopak, 
presklené dvere vyniknú dobre v tmavých 
priestoroch či vlhkých miestnostiach,“ radí 
odborník z Hornbachu.

HLADKÉ DVERE
Skladajú sa z ľahkého dreveného rámu, 
ktorý je z oboch strán opláštený krycou 
vrstvou. Rám dverového krídla nie je 
viditeľný.

RÁMOVÉ DVERE
Taktiež sa vyrábajú z ľahkého dreveného 
rámu, ale rám dverového krídla je vidi-
teľný a je vyplnený výplňou. Výplň môže 
byť z rovnakého materiálu, ale aj zo skla.

VIDIECKE DVERE
Ide o výplňové dvere z masívneho dreva 
(borovica alebo smrek) s frézovanými 
profilmi.

INTERIÉROVÉ DVERE 
VÝRAZNE DOTVÁRAJÚ 
CELKOVÝ VZHĽAD 
DOMÁCNOSTI. OKREM 
TOHO TIEŽ ZOHRÁVAJÚ 
DÔLEŽITÚ ÚLOHU VO 
FUNKČNOSTI VÁŠHO 
DOMOVA. ODBORNÍK 
RADÍ, NA ČO MYSLIEŤ PRI 
ICH VÝBERE. 

Ako vybrať interiérové dvere? 
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SKLENENÉ DVERE
Spravidla sa skladajú z 8-milimetrové-
ho bezpečnostného skla. To môže byť 
štruktúrované, skrášlené sieťotlačou 
alebo opieskované. Hodia sa predovšet-
kým do kúpeľní alebo miestností, ktoré 
vyžadujú viac svetla.

PLECHOVÉ DVERE
Plechové dvere sa najčastejšie používajú 
v technických miestnostiach, pivniciach 
alebo dostavbe podkrovia. Ich povrch 
tvorí pozinkovaný plech a sú nenáročné 
na údržbu. Aj keď sa to môže zdať, ne-
majú žiadnu protipožiarnu odolnosť.

SPÔSOBY OTVÁRANIA
Pri interiérových dverách existuje nie-
koľko spôsobov otvárania. „Pamätajte, 
že rovnako ako umiestnenie, aj systém 
otvárania by sa mal v prvom rade spĺňať 
bezpečnostné a protipožiarne požiadavky,“ 
upozorňuje Richard Klička. 

OTVÁRAVÉ DVERE
Ide o najbežnejší spôsob otvárania dverí, 
ktorý je však priestorovo náročný. Dvere 
sa upevňujú na dva alebo tri pánty a ich 
montáž je mimoriadne jednoduchá. Pri 
ich výbere zohráva dôležitú úlohu aj 
strana otvárania dverí (pravé alebo ľavé 
dvere). Typické sú predovšetkým jedno-
krídlové dvere, ale stretnúť sa môžete aj 
s dvojkrídlovými dverami. 

REVERZNÉ DVERE
Ide o dvere s tzv. opačným otváraním 
smerom do zárubne. Sú vhodné pre-
dovšetkým na úzke chodby, v ktorých 
chcete dosiahnuť jednotnú rovinu dverí 
so stenou. Vzhľadom na konštrukciu je 
možné tieto dvere otvoriť iba do uhlu 90 
stupňov.

POSUVNÉ DVERE 
Tieto priestorovo úsporné dvere je 
možné dostať v dvoch vyhotoveniach. 
Môžu zachádzať pred stenu alebo do 
steny. Hlavnou výhodou týchto dverí 
je, že v miestnosti nepotrebujú žiadny 
priestor na otváranie, sú praktické a jed-
noduché na používanie.

ZHRŇOVACIE/SKLADACIE DVERE
Vyrábajú sa z plastu v rôznych fareb-
ných variantoch a dekoroch a v prípade 
potreby je ich možné rozšíriť pomocou 
prídavných lamiel. Je možné ich nasadiť 
ako do existujúcich drevených alebo 
kovových zárubní, tak i do murovaných 
otvorov. Pri ich montáži si sami určíte 
smer otvárania.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie



Do kancelárie je potrebné sa telefonicky objednať. 

www.vstavaneskrine.com

– vstavané skrine, šatníky
– laminátové podlahy
– bezpečnostné dvere 
– interiérové dvere
– kychynské linky na mieru
– plastové okná a dvere
– rekonštrukcie bytov

0903 344 343

AKCIA  na vstavané skrine  DO 30 %
 Záruka až 5 rokovDODANIE OD 5 – 15 DNÍ

Kvetná 26, Bratislava 

Zmena otváracích hodín: 
Po - Pia: 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
So: len na objednávky
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Z
lodeji najčastejšie vykrádajú obyd-
lia vďaka kópii kľúča, vytiahnutím 
takzvaného jadra vložky alebo 
prerazením. Je teda úplne jedno, 

aké masívne máte samotné dvere – ak 
vo dverách nemáte skutočne kvalitnú 
vložku, nič vám nepomôže. Ako si teda 
vybrať kvalitný zámok (správne nazýva-
ný cylindrická vložka)?

ROZHODUJE OCHRANA PROTI 
SKOPÍROVANIU KĽÚČA
Základom je, aby vložka vo vašich 
dverách bola chránená proti násilnému 
vniknutiu pomocou odvŕtania, vytiah-
nutia jadra alebo prerazenia, avšak ešte 
dôležitejšia  je ochrana proti skopírova-
niu kľúča. Profesionálni zlodeji niekedy 
spolupracujú s nepoctivými kľúčovými 
službami, ktoré im vyrobia kópiu kľúča. 
Kto nemá najbezpečnejšiu vložku, 
v službe mu ju ľahko skopírujú a zlodej 
má voľnú cestu. Netreba ani predtým 
stratiť kľúče.

Zlodeji to majú ľahké pri kľúčoch, 
ktorých polotovary sú na trhu bežne 
dostupné. Ak chcete znížiť riziko na 
minimum, treba si vybrať taký kľúč, pri 
ktorom výrobca dodáva komponenty 

POLICAJNÉ ŠTATISTIKY 
HOVORIA JASNE: VÄČŠINA 
ZLODEJOV VYKRÁDA BYTY 
A DOMY CEZ NEKVALITNÝ 
ZÁMOK. KTO ZBYTOČ-
NE ŠETRÍ NA ZÁMKU OD 
VCHODOVÝCH DVERÍ, 
DOSLOVA POZÝVA ZLODE-
JOV K SEBE DOMOV. STAČÍ  
PRITOM 50 EUR NAVYŠE 
A MÁTE NAJLEPŠÍ ZÁMOK 
A ISTOTU, ŽE STE DOMA 
CHRÁNENÍ. 

Ak chcete byť doma skutočne  
v bezpečí, kúpte si lepší zámok

stavba okná a dvere
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na výrobu iba oprávneným partnerom 
a objednávky dôkladne eviduje. Tento 
postup dodržiava napríklad tradičný 
rakúsky výrobca EVVA. Nestačí sa 
spoľahnúť len na kartičku na výrobu 
kópie kľúča, pýtajte sa aj na evidenciu 
polotovarov, z ktorých sa kópie kľúčov 
vyrábajú.

Ďalším dôležitým prvkom ochrany je 
samotné technické prevedenie vložky. 
Platí, že čím viac ochranných prvkov 
kľúč má, tým náročnejšie je vytvoriť 
duplikát. Podľa stupňov ochrany sa 
cylindrické vložky a kľúče delia na nie-
koľko bezpečnostných tried, od tých naj-
jednoduchších stavebných vložiek až po 
tie s najvyššou certifikáciou. Pri vchodo-
vých dverách sa rozhodne odporúča dať 
radšej 50 eur navyše a kúpiť si najvyššiu 
triedu bezpečnostnej vložky. 

PREČO MAJÚ KĽÚČE RÔZNE  
TVARY?
Mechanika zámku funguje tak, že zúbky 
a drážky kľúča presne doliehajú na kolí-
ky a pohyblivé miesta vo vložke a oto-
čením kľúča dochádza k ich posunutiu, 
tým pádom aj k odomknutiu dverí. 
Čím viac drážok a zúbkov kľúč má, tým 
náročnejšie je vytvoriť 
jeho presnú kópiu. 
Napríklad bezpečnost-
ná cylindrická vložka 
4KS od tradičného 
rakúskeho výrobcu 
EVVA, ktorá spĺňa 
najvyššiu bezpečnost-
nú triedu, sa v zám-
ku overuje celkovo 
štyrikrát. Blokovacie 
prvky v cylindrickej 
vložke sa pohybujú po 

nety kľúča MCS. Oprávnený kľúč uvedie 
magnetické rotory do uzavretej polohy. 
To znamená, že kľúč v sebe kombinuje 
mechanickú aj magnetickú technológiu a 
v zámku sa overuje niekoľkokrát. Výroba 
takéhoto kľúča je technicky tak náročná, 
že kópiu bez vysoko odborných znalostí 
a na to určenej technológie nemožno 
vytvoriť. 

KĽÚČ V MOBILE PRINÁŠA  
MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ
Vôbec najvyššiu úroveň bezpečnosti 
majú smart zámky, čiže namiesto kľúča 
dvere otvárate smartfónom. Kľúč máte 
v aplikácii a viete ho poslať napríklad 
rodičom bezpečne cez internet ale-
bo SMS-kou. Vďaka smart zámku máte 
vždy prehľad o tom, kto má prístup 
k vašim dverám a kto a kedy dvere otvo-
ril. Dokonca môžete dať na konkrétny 
deň a hodinu dočasný kľúč upratovačke 
či opatrovateľke. Takto inteligentne 
funguje smart zámok AirKey od rakúskej 
značky EVVA.

Reko z materiálov  EVVA

Foto: EVVA

vyfrézovaných drážkach kľúča a dvanásť 
neodpružených masívnych blokovacích 
kolíkov sa vďaka tvaru šiestich drá-
žok kľúča presúva do určitej polohy a 
overujú sa dvomi posuvnými závorami. 
Navyše, blokovacia lišta v jadre kontro-
luje prídavné kódovanie.

NAJVYŠŠÍ STUPEŇ OCHRANY
100 %-nú ochranu proti kopírovaniu 
garantuje výrobca EVVA napríklad pri 
uzamykacom systéme MCS. Okrem už 
spomenutých druhov ochrany a bezpeč-
nostnej karty má táto cylindrická vložka 
celkovo osem voľne otáčateľných roto-
rov, ktorým sú pridelené okrúhle mag-
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INFOMIX

infomix aktuality

NOVÁ KUCHYŇA ZUZANY VAČKOVEJ JE OD ORESI

Zuzana Vačková si vybrala kuchyňu Livanza od Oresi! Pani Zuzana berie výber svo-
jej kuchyne vážne, kuchyňa je pre ňu dôležitá, je skutočným srdcom jej domova a my 
máme nesmiernu radosť, že sa jej prístup, návrh aj filozofia Oresi zapáčili natoľko, že 
dokonca išla do búracích prác a menila dispozíciu kuchyne, hoci to pôvodne ani ne-
plánovala. Vybraný dekor je kombináciou dreva a farby „moonlight” a navrhli sme ho 
na základe požiadavky pani Zuzany vniesť slnko a pocit hrejivosti do jej kuchyne. 

„Musím sa priznať, že predchádzajúcu kuchyňu sme navrhovali skôr z estetického 
hľadiska. V tejto novej sa snúbi estetika s praktickosťou. Teraz sa síce ešte musím 
chvíľu učiť, kde mám taniere a kde hrnce, ale aj tak sa v nej cítim príjemne,“ teší sa 
Zuzana Vačková, ktorú nadchli udržateľné materiály, ktoré sú ohľaduplné k životné-
mu prostrediu. Medzi vychytávky, ktorými sa môžete inšpirovať, patrí aj otvor na bio-
odpad zakomponovaný priamo do pracovnej dosky.

www.kuchynepreživot.sk 

NIE JE BIELA AKO BIELA

Často sa stáva, že si chceme vybrať čo najbelšiu farbu, no nepozeráme na svetlostálosť 
a trvácnosť daného náteru. Špecifickými v tejto problematike sú tzv. farby s optickými 
zjasňovačmi. Ak farba zjasňovač obsahuje, je oveľa menej svetlostála ako náter bez nej. 
Znižovanie belosti a pozvoľné žltnutie alebo modranie sa na vašich stenách pritom preja-
ví už po mesiacoch, ak nie týždňoch po aplikácii. Priame slnečné žiarenie na povrch stien 
tento proces ešte urýchľuje. Práve v tejto problematike je ideálnym riešením novinka 
medzi bielymi interiérovými farbami Albapura. Vyznačuje sa vynikajúcou krycou schop-
nosťou, nadštandardnou výdatnosťou a vysokou prirodzenou belosťou, ktorá je dosiah-
nutá kvalitnými prírodnými pigmentmi. Vo farbe sa nenachádza ani kvapka optického 
zjasňovača. Farba si tak udržiava svoju prirodzenú belosť a vplyvom slnečného žiarenia 
nežltne. Medzi jej výnimočné vlastnosti patrí taktiež vysoká paropriepustnosť, ktorá je 
dôležitá pre uvoľňovanie nadbytočnej vlhkosti a dýchanie vašich stien. Farba je navyše 
jemne parfumovaná s výbornou rozotierateľnosťou pre čo najväčší komfort pri práci.

www.albapura.sk

SCHÜCO SENSTRACK 
MONITORUJE OKNÁ 
A NEPOTREBUJE BATÉRIE 

Schüco SensTrack wireless je inteligentný 
senzor, ktorý monitoruje stav uzamknutia 
okenných systémov Schüco. Patentovaný 
inteligentný systém sledovania zatvárania 
vás upozorní, či je okno bezpečne zamknuté, 
a to bez potreby externého prívodu energie. 
Bezbatériovému bezdrôtovému senzoru 
dodáva totiž kinetickú energiu bežné otvá-
ranie a zatváranie okna. Vďaka tomu je ener-
geticky sebestačný, udržateľný a prakticky 
bezúdržbový. Systémové riešenie je integro-
vané v drážke kovania, takže je takmer úplne 
skryté a neovplyvňuje dizajn okna. Možno ho 
namontovať priamo do hliníkových okenných 
systémov Schüco AWS alebo pomocou 
kovania AvanTec a AvanTec SimplySmart 
aj do iných okien Schüco. Senzor môže byť 
zároveň prepojený s inými zariadeniami na 
báze EnOcean. 

www.schueco.sk



SOFISTIKOVANÁ NOVINKA

Kvalitná sprcha je zárukou príjemnej a dokonalej hygieny. To je i prípad novinky, ktorú pred-
stavuje spoločnosť Kúpeľne Ptáček. Sprchové systémy švajčiarskej spoločnosti NDW sú 
moderné, štýlové a uspokojujúce aj náročných používateľov. Navyše sú vyrábané s rešpektom 
k životnému prostrediu, pretože sú počas výroby dodržané pravidlá nulového znečistenia.

Iba ľahkým dotykom na prednej strane tlačidiel môžete otvoriť alebo zavrieť vodu. Otáčením 
rovnakých tlačidiel nastavíte jej prietok. Termostatická batéria zároveň tvorí praktickú poličku. 
Vnútorné vodné cesty zabezpečuje technológiu „Cold Touch“, ktorá zaručuje, že nemôže 
dôjsť k prehriatiu prístupných povrchov vysokou teplotou vody. Teraz k nákupu exkluzívne 
v predajni Kúpeľne Ptáček.

www.kupelne-ptacek.sk
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LACNÉ KÚRENIE Z OBNOVITEĽNÉHO ZDROJA

Komplikácie s dodávkami ruského plynu majú za následok energetickú krízu v Európe. Okrem 
plynu vzrástli aj ceny energií, čo na Slovensku pocítili predovšetkým menší odberatelia. Odpo-
veďou na výrazné cenové výkyvy, ktoré sa budú pri súčasnej geopolitickej situácii pravdepo-
dobne naďalej stupňovať, by mali byť obnoviteľné zdroje. V sektore vykurovania by mali byť 
jasnou voľbou tepelné čerpadlá vzduch – voda. Okrem nízkych prevádzkových nákladov 
ich predurčuje jednoduchá inštalácia a vhodnosť do každej lokality. 

Tepelné čerpadlá vzduch – voda nepotrebujú na získavanie tepelnej energie žiadne vrty 
ani zemné kolektory. Zdrojom energie je vonkajší vzduch, z ktorého dokáže tepelné čerpadlo 
využívať energiu aj pri extrémnych mrazoch. Tepelné čerpadlá od spoločnosti Mitsubishi 
Electric  majú vysokú účinnosť a z 1 kW dodanej elektrickej energie dokážu vyprodukovať až 
4 kW tepla alebo chladu. Systém sa skladá z vonkajšej jednotky a vnútorného hydromodulu, 
ktorý sa napája do vykurovacieho systému. Systém od Mitsubishi Electric je plnohodnot-
ným, moderným a ekonomickým riešením pre vykurovanie a ohrev teplej vody, vhodným 
predovšetkým do nízkoteplotných vykurovacích sústav. Dokáže plnohodnotne nahradiť tra-
dičné zdroje tepla, ako sú drevo či plyn a na svoju prevádzku potrebuje len elektrickú energiu, 
z ktorej vie získať, v porovnaní s elektrickým kúrením až 4-krát viac tepla.

www.vykuruj.sk

NAJVÄČŠÍ SHOWROOM OKIEN A DVERÍ  NA SLOVENSKU

Rozsiahly výber okien, HST portálov a dverí pre každú stavbu pod jed-
nou strechou. Viac ako 50 vzoriek v širokej škále tvarov a farieb. Spoloč-
nosť INCON má v Bratislave najväčší showroom okien a dverí na 
Slovensku, ktorý sa rozkladá na ploche viac ako 400 m2. Návštevníci tu nájdu 
komplexné riešenia pre svoje bývanie, môžu si vyskúšať funkčnosť a ovlá-
danie vystavených produktov, prezrieť si ponuku dekoratívnych skiel, rôzne 
typy dverí, spôsobov tienenia a tiež doplnky. K dispozícii sú aj zaujímavé de-
monštrácie benefitov okien. Okrem najnovších technických riešení poskytuje 
showroom INCON zákazníkom možnosť odborného poradenstva v oblasti 
výberu okien a dverí, dokonca priamo na stavbe ešte pred spracovaním 
konkrétnej ponuky. Sú tu špecialisti na okná, ale aj dvere či tienenie.  

Showroom sa nachádza v OC Korzo v Bratislave a je otvorený v pracovných 
dňoch od 8.00 – 18.00 hod.

www.incon.sk 
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K
líma potrebuje veľké zmeny, ale 
každý z nás môže začať práve od 
seba. Platí to, aj keď ide o bývanie. 
Stavebníctvo je totiž zodpovedné 

až za 40 % celkových emisií oxidu uhli-
čitého, ktoré prispievajú ku globálnemu 
otepľovaniu. 

Pre Slovákov je však pri stavbách 
a prerábkach zatiaľ udržateľnosť až 
na druhom mieste. Najpodstatnejším 
faktorom, na ktorý sa pozerajú, je cena. 
Vyplýva to z nového prieskumu, ktorý u 
nás uskutočnil analytický inštitút You- 
Gov pre spoločnosť VELUX, dánskeho 
výrobcu strešných okien. 

Cena je prioritou pre 79 % z reprezenta-
tívnej vzorky 1 015 Slovákov, ktorí sa do 
prieskumu zapojili. Cenová výhodnosť 
sa však nevylučuje s udržateľnosťou vo 

vzťahu k životnému prostrediu. Najmä 
z dlhodobého pohľadu je to práve nao-
pak. Ako sa teda rozhodovať ekologicky 
a zároveň ekonomicky?

SLEDUJTE PÔVOD MATERIÁLOV
Podľa prieskumu je pre polovicu opý-
taných podstatné, aby boli produkty 
a materiály použité pri rekonštrukciách 
ich domov udržateľné.  Za nedôležité to 
považuje desatina respondentov. 

Okrem dlhej životnosti zaváži aj to, 
odkiaľ pochádzajú použité materiály a či 
ich výrobné spoločnosti získavajú spô-
sobom, ktorý prírodné zdroje zachová aj 
do budúcnosti. Sledovať pritom môžete 
rôzne certifikáty, napríklad FSC. Takto 
označené môžu byť len výrobky, ktoré 
pochádzajú zo zodpovedne obhospoda-
rovaných lesov. 

Bývanie šetrnejšie k prírode 
alebo k peňaženke? 

Prieskum ukázal priority Slovákov
TRIEDITE ODPAD, 
PRESTALI STE POUŽÍVAŤ 
JEDNORAZOVÉ PLASTY 
ALEBO ŠETRÍTE VODU 
PRI UMÝVANÍ RIADU? 
ROVNAKO MÔŽETE 
PRISTUPOVAŤ AJ 
K ROZHODNUTIAM, 
KTORÉ SA TÝKAJÚ VÁŠHO 
BÝVANIA. SPOLOČNOSŤ 
VELUX SA VO VEĽKOM 
EURÓPSKOM PRIESKUME 
POZRELA NA TO, AKO SA 
K BÝVANIU ŠETRNEJŠIEMU 
K PRÍRODE STAVAJÚ 
SLOVÁCI.

stavba okná a dvere



69

Príkladom sú strešné okná VELUX, kto-
ré vydržia desiatky rokov. Drevo na ne 
pochádza výlučne z FSC certifikovaných 
lesov. Spoločnosť sa navyše zaviazala 
do roku 2030 zachytiť rovnako veľké 
množstvo emisií oxidu uhličitého, ako 
vyprodukovala za celú svoju už viac ako 
80-ročnú existenciu. Dosiahnuť to chce 
ochranou lesov v spolupráci so Sveto-
vým fondom na ochranu prírody.

DAJTE VECIAM DRUHÝ ŽIVOT
Takmer polovica Slovákov vylepšuje svo-
je domovy aspoň raz ročne. Najobľúbe-
nejším typom renovácie je maľovanie, do 
ktorého sa za posledný rok pustili 4 z 10 
opýtaných. Nový nádych vašej domác-
nosti nemusíte dať len nákupom nového 
nábytku a doplnkov, ale aj úpravou alebo 
iným využitím toho, čo už máte. 

Pri tzv. upcyclingu pretvárate veci, ktoré 
by ste inak vyhodili, na niečo znova uži-

točné alebo pekné. Riešením môže byť 
nákup vecí z druhej ruky, ktorý sa po-
zdáva 41 % Slovákov. Internetové bazáre 
sú plné vecí v perfektnom stave, ktorých 
sa niekto potrebuje zbaviť, ale vy ich 
práve zháňate. Navyše ich možno získať 
omnoho lacnejšie. Čím dlhšie nám veci 
slúžia, tým menší je negatívny vplyv na 
životné prostredie, ktorý vzniká pri ich 
výrobe, doprave a nakoniec likvidácii.

ŠETRITE ENERGIE
Pri pohľade na ceny energií vám musí 
byť jasné, že ich šetrenie je okrem 
ekologického hľadiska potrebné aj pre 
váš rozpočet. Poteší aj to, že náklady na 
úsporné riešenia majú pri vysokých ce-
nách energií pomerne rýchlu návratnosť.
Aj z prieskumu vyplynulo, že najviac 
ochotní sú Slováci investovať práve do 
energeticky úsporných riešení. Až 59 % 
opýtaných má doma úsporné spotrebiče. 
V obľúbenosti nasledujú energeticky 

efektívne okná a izolácie. Približne každá 
piata slovenská domácnosť má nainštalo-
vané zariadenia na šetrenie vody. Najme-
nej rozšírené sú u nás solárne panely.

Dodržiavať tieto princípy nie je príliš 
náročné. Čím viac ľudí si ich osvojí, tým 
väčší môže byť celkový efekt na životné 
prostredie. „Pochopenie životnosti výrobku 
a zodpovedného pôvodu materiálov môže 
znamenať, že naše rozhodnutia v oblasti 
dizajnu budú mať trvalejší prínos pre našu 
planétu. Jedným z miest, kde môžeme 
začať, je náš domov,“ zhŕňa Ondřej Boreš, 
Public Affairs manager spoločnosti VE-
LUX pre Českú republiku a Slovensko.

Reko z materiálov VELUX

Foto: VELUX a archív redakcie

Strešné okná VELUX sú vyrobené z udržateľného dreva
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K
aždý z materiálov je využitý tam, 
kde sa najviac hodí. Kombinácia 
drevených okien s hliníkovým 
opláštením spája najlepšie vlast-

nosti oboch materiálov, vďaka čomu 
vzniká produkt vysokej kvality, funkč-
nosti a životnosti. 

PREČO KOMBINOVAŤ DREVO  
S HLINÍKOM?
Slabou stránkou drevených okien je 
odolnosť voči vonkajším poveternost-
ným podmienkam – v prípade, že okno 
nemá potrebnú údržbu, znehodnocu-
jú jeho povrchovú úpravu. Použitím 
hliníkového opláštenia na vonkajšej 
strane okna sa tento nedostatok takmer 
odstráni. Preto je spojenie týchto mate-
riálov ideálnym riešením.

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

Konštrukčné riešenie – stabilné a záro-
veň pohyblivé spojenie hliníkového pláš-
ťa s drevom si ľahko poradí s kolísaním 
teplôt a rozdielnou rozťažnosťou materi-
álov. Spojenie hliníka a dreva umožňuje 
plynulé odvetrávanie priestoru medzi 
obložením a drevom, nevznikajú v ňom 
podmienky pre tvorbu plesní. 

Opláštenie sa dá aplikovať prakticky na 
všetky tvarové typy okien aj na rôzne 
spôsoby otvárania okien. Nenarušuje 
celistvosť dreveného okna ani jeho tepel-
no a zvukovoizolačné vlastnosti. Okná 
spĺňajú tiež požiadavky pre nizkoenerge-
tické stavby. Vhodnou voľbou farebného 
odtieňa drevohliníkových okien možno 
dotvoriť fasádu domu a dosiahnuť tak 
vysoko estetický vzhľad stavby. Viac 
informácií na www.unigroup.sk. 

Reko z materiálov Unigroup

Foto: Unigroup

SÚČASNÝM TRENDOM SÚČASNÝM TRENDOM 
V OBLASTI OKIEN SÚ V OBLASTI OKIEN SÚ 
DREVOHLINÍKOVÉ DREVOHLINÍKOVÉ 
OKNÁ. Z EXTERIÉROVEJ OKNÁ. Z EXTERIÉROVEJ 
STRANY SÚ ODOLNÉ VOČI STRANY SÚ ODOLNÉ VOČI 
POVETERNOSTNÝM VPLYVOM POVETERNOSTNÝM VPLYVOM 
A Z INTERIÉROVEJ STRANY JE A Z INTERIÉROVEJ STRANY JE 
PRIZNANÁ ESTETIKA DREVA. PRIZNANÁ ESTETIKA DREVA. 
KOMBINÁCIA PRÍRODNÉHO KOMBINÁCIA PRÍRODNÉHO 
MATERIÁLU S KOVOM SA MATERIÁLU S KOVOM SA 
MÔŽE ZDAŤ NA PRVÝ POHĽAD MÔŽE ZDAŤ NA PRVÝ POHĽAD 
ZVLÁŠTNA, MÁ VŠAK SVOJE ZVLÁŠTNA, MÁ VŠAK SVOJE 
OPODSTATNENIE. OPODSTATNENIE. 

drevohliníkové okná 
ODOLNÉ
stavba okná a dvere
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drevohliníkové okná 
ODOLNÉ
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A aké sú najpoužívanejšie udrža-
teľné riešenia, aby sme dosiahli 
úsporu energií a znížili dopad na 
životné prostredie?

ENERGIA JE ZÁKLAD
Prvým krokom k udržateľnej výstavbe, 
a teda k znižovaniu uhlíkovej stopy 
budov, je zamerať sa na ich energetickú 
efektivitu. Budúca spotreba energie, 
a zároveň aj uhlíková stopa budovy môže 
byť významne znížená už vhodným 
architektonickým riešením ako orien-
táciou k svetovým stranám, vhodnou 
mierou presklenia fasády či inštaláciou 
exteriérového tienenia. A ak je znížená 
energetická náročnosť budovy pomocou 
týchto tzv. pasívnych prístupov, prichá-
dzajú na rad technológie, ktoré pracujú 
s energiou v budove a tým ďalej znižujú 
jej spotrebu:

REKUPERÁCIA TEPLA ZO VZDUCHO-
TECHNIKY – rekuperácia pomocou 
vzduchotechniky znamená efektívny 
spôsob využitia odpadového tepla. 
Predhriatie čerstvého vzduchu pomocou 
rekuperácie výrazne znižuje potrebu 
dohrievania.

FOTOVOLTICKÉ PANELY – solárne pa-
nely pre výrobu elektriny, ktoré sú naj-
častejšie umiestnené na streche budov, 
pričom súčasné technológie umožňujú 
aj integráciu priamo do strešných či 
fasádnych prvkov.

FOTOTERMICKÉ KOLEKTORY – solár-
ne termické kolektory pre ohrev teplej 
vody, ktoré sú umiestnené na streche 
budovy. Tento systém významne znižuje 
nároky na potrebu tepla z neobnoviteľ-
ných zdrojov. 

TEPELNÉ ČERPADLÁ – alternatívny 
spôsob získavania tepelnej energie, kto-
rý je šetrnejší k životnému prostrediu. 
Čerpadlá odoberajú teplo inému zdroju, 
napríklad vzduchu, zemskému masívu 
či podzemnej vode, ktoré sa následne 
využíva k vyhrievaniu budov či k prípra-
ve teplej úžitkovej vody.

MIERA PRESKLENIA FASÁDY – vhodná 
veľkosť okien v pomere k ploche obálky 
budovy môže výrazne ovplyvniť tepelný 
komfort v interiéri a tým aj znížiť náro-
ky na vykurovanie či chladenie. Zároveň 
je zaistený dostatok prirodzeného svetla 
a vizuálny kontakt s okolím budovy. 

EXTERIÉROVÉ TIENENIE FASÁDY – tie-
nenie fasády výrazne prispieva k lepšie-
mu tepelnému komfortu v budove a zni-
žuje energiu potrebnú na vykurovanie 
a chladenie. Toto riešenie je na rozdiel 
od menšej miery presklenia fasády apli-
kovateľné aj na už existujúcich budovách 
bez výrazného zásahu do existujúcej 
konštrukcie. 

AUTOMATIZÁCIA BUDOV – známa tiež 
pod skratkami BMS (Building Mana-
gement System) alebo MaR (Meranie 

V SÚČASNOSTI EXISTUJE 
MNOHO SPÔSOBOV, 
AKO SA DÁ ZNIŽOVAŤ 
DOPAD VÝSTAVBY NA 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. OD 
TÝCH NAJZNÁMEJŠÍCH, 
AKO JE ZATEPLENIE, 
AŽ PO INOVATÍVNE 
SPÔSOBY ZAHRŇUJÚCE 
NAPRÍKLAD OBNOVITEĽNÉ 
ZDROJE ENERGIE ČI 
ZNIŽOVANIE ENERGETICKEJ 
NÁROČNOSTI VĎAKA 
POUŽITIU ZELENE NA 
KONŠTRUKCIÁCH 
A MNOHO ĎALŠÍCH. UŽ 
PRI PLÁNOVANÍ NOVEJ 
VÝSTAVBY ALEBO OBNOVY 
MUSIA ARCHITEKTI, 
DEVELOPERI A INVESTORI 
HĽADAŤ A VYBERAŤ 
VHODNÉ TECHNOLÓGIE 
A RIEŠENIA NA ZNIŽOVANIE 
UHLÍKOVEJ STOPY BUDOV. 

UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA
Výstavba ohľaduplná voči životnému prostrediu
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UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA
Výstavba ohľaduplná voči životnému prostrediu

a regulácia). Zabezpečuje automatickú 
správu a riadenie všetkých technológií 
pre zdravé vnútorné prostredie, teda 
vykurovanie, chladenie, osvetlenie, tie-
nenie a riadené vetranie s rekuperáciou. 

STARO-NOVÉ MATERIÁLY 
A TECHNOLÓGIE
Ďalším kľúčovým aspektom je oblasť 
materiálov a konštrukcií, z ktorých je 
budova postavená. Tu sa sledujú tzv. za-
budované emisie, ktoré sú spojené s vý-
stavbou budov, pôvodom materiálov, ich 
výrobou a dopravou na stavenisko až po 
demolovanie. Vo všeobecnosti môžeme 
povedať, že stavebníctvo je zodpovedné 
za približne polovicu vyprodukovaných 
odpadov. Stavebný a demolačný odpad 
však zároveň patrí k tým, ktoré sa naj-
ľahšie dajú znovu využiť.

PREFABRIKÁCIA A MODULARITA – 
prefabrikácia alebo výroba vopred pomá-
ha časovo a finančne optimalizovať pro-
ces výstavby. Ide o hromadné zhotovenie 
jednotlivých stavebných elementov 
(prefabrikátov), konštrukcií alebo celých 
modulov s rovnakými požiadavkami.  
DREVOSTAVBY – tieto stavby ako 

hlavný materiál pre svoju nosnú kon-
štrukciu využívajú drevo. Vďaka tomu, 
že je to prírodný a obnoviteľný materiál, 
ktorý je často aj lokálny, má v porovnaní 
s inými konštrukciami významne nižšiu 
uhlíkovú stopu. A keďže drevo k svojmu 
rastu CO2 spotrebováva a kyslík, naopak, 
produkuje, táto stopa môže byť dokonca 
záporná. 

PRÍRODNÉ MATERIÁLY – prírode blízke 
materiály sú materiály s nízkou zviaza-
nou energiou a zabudovanými emisiami. 
Sú to predovšetkým drevo a produkty 
na báze dreva, hlina, ľan, konope, slama 
a pod. S výnimkou dreva sa tieto materi-
ály využívajú ako nenosné, prevažne ako 
tepelná či zvuková izolácia budovy či ako 
dekoračné materiály. 

RECYKLÁCIA DEMOLAČNÉHO ODPA-
DU – recyklácia demolačného odpadu 
a jeho opätovné využitie znižuje potrebu 
primárnych surovín, a teda aj zabudova-
ného CO2.

RECYKLOVANÝ BETÓN – ide o betón, 
v ktorom sa časť bežne používaného ma-
teriálu nahradí inými, často odpadovými 

BUDÚCA SPOTREBA 
ENERGIE, A ZÁROVEŇ AJ 
UHLÍKOVÁ STOPA BUDOVY 
MÔŽE BYŤ VÝZNAMNE 
ZNÍŽENÁ UŽ VHODNÝM 
ARCHITEKTONICKÝM 
RIEŠENÍM AKO ORIENTÁCIOU 
K SVETOVÝM STRANÁM, 
VHODNOU MIEROU 
PRESKLENIA FASÁDY ČI 
INŠTALÁCIOU EXTERIÉROVÉHO 
TIENENIA.
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materiálmi, čím sa výrazne znižuje jeho 
uhlíková stopa. 

RIEŠENIA PRE BÝVANIE
Vplyvom klimatických zmien sa v mno-
hých krajinách začal meniť prístup 
k verejnému priestoru a budovám. 
Do popredia sa dostávajú opatrenia, 
ktoré zmierňujú dopad zmien klímy, 
a to predovšetkým pomocou práce so 
zeleňou, či  už v podobe zelených striech, 
zelených fasád, alebo zelene ako súčasti 
verejného priestoru. Tieto opatrenia 
pomáhajú znižovať teploty, zvyšovať 
biodiverzitu a návrat k prírode aj v rámci 
miest, kde tak môže vznikať príjemné 
a zdravé prostredie pre ľudí aj drobné 
živočíchy. 

ZELENÉ STRECHY – ide o vegetačné 
pokrytie umiestnené na streche budovy, 
ktoré môže pôsobiť ako doplnok tepelnej 
izolácii, ktoré pri slnečnom dni dokáže 
znížiť teplotu povrchu strechy. Zelené 
strechy sú účinnou reguláciou teplot-
ných výkyvov – v lete zaisťujú teplotný 
komfort a s tým spojené úspory na 
nákladoch za klimatizovanie vnútorných 
priestorov, v zime nastáva opačný efekt, 
keď dochádza k zníženiu tepelných strát. 

ZELENÉ FASÁDY – zelené fasády sú 
exteriérové steny z rastlín. Pôsobia este-
ticky a majú výrazný vplyv na zachytáva-
nie škodlivín a CO2 z ovzdušia. Vertikál-
na zelená fasáda v lete chráni budovu 
pred slnečným žiarením a udržuje ju 
chladnejšiu. V zime zase môže vegetácia 
chrániť budovu pred vetrom a znižovať 
tepelné straty.

STROMY V OKOLÍ STAVIEB –  zeleň 
v mestách a v najbližšom okolí stavieb 
priaznivo ovplyvňujú mestskú mikroklí-
mu aj psychiku obyvateľov. 

NAKLADANIE S VODOU – často spo-
mínaná téma predovšetkým v dôsledku 
jej nedostatku. Pre budovy už dnes 
existujú mnohé riešenia, ktoré pomáha-
jú zadržiavať vodu v budovách a znovu 
ju využívať. 

RECYKLÁCIA SIVEJ VODY – opätovné 
využitie odpadovej vody z umývadiel, 
spŕch alebo vane ako vody úžitkovej 
napríklad pri splachovaní toaliet. 

VYUŽITIE DAŽĎOVEJ VODY – dažďová 
voda je zadržiavaná v akumulačných 
nádržiach a následne využitá pre zavla-
žovanie, splachovanie toaliet, pranie 
alebo upratovanie. 

Pre udržateľnosť výstavby je dôležitá aj 
doprava. Pretože ani sebestačná budova, 
ktorá je schopná si pokryť svoju spot-
rebu energie, nemôže byť považovaná 
za udržateľnú, ak je umiestnená úplne 
mimo výstavby a jej obyvatelia musia 
pri bežných cestách do práce či na nákup 
využívať neudržateľné dopravné pros-
triedky. Preto je preferované zastavané 
územie a blízkosť ďalšej verejnej vyba-
venosti, ako sú školy, škôlky, obchody či 
služby. 

DÔLEŽITÁ UDRŽATEĽNOSŤ 
Investori, developeri, architekti a mnohí 
ďalší si čím ďalej, tým viac uvedomu-
jú dopad budov na zdravie, pohodu 
a produktivitu ich užívateľov. V budo-
vách totiž trávime takmer 90 % času 
a prostredie v interiéri budov nás teda 
významne ovplyvňuje. Samotný kvalit-
ný dizajn rešpektujúci všetky princípy 
udržateľnosti však sám o sebe nestačí. 
Dôležitá je aj prevádzka, efektívna 
správa a v neposlednom rade správanie 
a postoj samotných užívateľov udržateľ-
ných budov a vedenie nových generácií 
k udržateľnosti.

Reko v spolupráci so Slovenskou radou  

pre zelené budovy (SKGBC)

Foto: archív firiem a redakcie

SAMOTNÝ KVALITNÝ DIZAJN 
REŠPEKTUJÚCI VŠETKY 
PRINCÍPY UDRŽATEĽNOSTI 
VŠAK SÁM O SEBE NESTAČÍ. 
DÔLEŽITÁ JE AJ PREVÁDZKA, 
EFEKTÍVNA SPRÁVA 
A V NEPOSLEDNOM RADE 
SPRÁVANIE A POSTOJ 
SAMOTNÝCH UŽÍVATEĽOV 
UDRŽATEĽNÝCH BUDOV 
A VEDENIE NOVÝCH 
GENERÁCIÍ K UDRŽATEĽNOSTI.
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ROKOV

30 ROKOV NA TRHU TVORÍME DETAILY VÁŠHO DOMU. 

Zaoberáme sa výrobou a predajom stavebných profilov 
určených pre stavebníctvo.

www.celox.sk
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V
hodne zvolený spôsob výstavby 
vám môže ušetriť čas, peniaze a 
nervy – práve to sú výhody, ktoré 
určite oceníte pri montovanej dre-

vostavbe. Zároveň ide často o finančný 
záväzok na celý život,  preto je namieste 
poriadne si premyslieť nielen to, ako 
bude dom vyzerať a aký bude veľký, ale 
aj to, z čoho ho postavíte.

1. RÝCHLOSŤ VÝSTAVBY
Koľko presne trvá stavba montovaného 
drevodomu? „Kto je na jeseň pripravený, 
na Vianoce už môže bývať,“ hovorí Ing. 
Róbert Lukáč, konateľ firmy WHC, ktorá 
realizuje montované drevostavby už 20 
rokov. „Keď máte stavebné povolenie a 
vyriešené financovanie tak, že sa v septem-
bri dá začať s výrobou domu, v decembri sa 
môžete sťahovať do nového,“ upresňuje. 
„Akýkoľvek veľký dom vieme v hale vyrobiť 
do dvoch týždňov. Cez víkend ho potom 
naložíme na kamión, aby sme sa v pondelok 
mohli pustiť do montáže na vašom pozem-
ku. Menší dom obvykle zmontujeme asi za 
tri dni a do piatka je už položená aj strešná 
krytina. Väčšia alebo zložitejšia stavba je za 
týždeň dokončená do takého stavu, aby do 
nej nepršalo. A do troch mesiacov od za-
dania do výroby už môžete bývať v novom 
dome.“

To, že čas sú peniaze, je známa pravda. 
A pri stavbe domu to môže byť naozaj 
pekná suma. Ak totiž počas výstavby 
platíte popri hypotéke aj podnájom, je 
veľký rozdiel, či to trvá rok a pol, alebo 
tri až štyri mesiace. Rýchla výstavba, 
ktorá je typická práve pre montované 
drevostavby, je teda veľkou prednosťou.

2. STAVBA BEZ STAROSTÍ
Výstavba montovaného drevodomu je 
rozdelená na dve časti – výroba a mon-
táž. Zostaveniu domu na parcele pred-
chádza výroba jednotlivých dielov v hale. 
Tento postup prináša hneď niekoľko 
výhod.

Diely, ktoré obvykle predstavujú celé ste-
ny domu, majú hotové zateplenie aj fasá-
du, sú v nich osadené okná a urobená 
príprava na elektroinštaláciu a ďalšie 
rozvody. Pri jednoduchších strechách sa 
podobne vyrobia aj strešné panely. Pri 
komplikovanejších sa krov pripraví tak, 
aby bola na stavbe nachystaná komplet-
ná skladačka z presných dielov. Vďaka 
tomu je čistá výstavba bez odpadu a po-
treby skladovania množstva materiálu 
na pozemku jednou z výhod montova-
ných drevostavieb. Ďalšou je rýchlosť 
montáže, a to nielen pre majstrov, ktorí 

stavba materiály

PLÁNUJETE STAVAŤ? 
SAMOTNÁ STAVBA DOMU 
JE NÁROČNÉ OBDOBIE. 
KVALITNÁ MONTOVANÁ 
DREVOSTAVBA VÁM VŠAK 
DOKÁŽE UŠETRIŤ NIELEN 
ČAS, NO TENTO SPÔSOB 
VÝSTAVBY PRINÁŠA 
AJ FINANČNÚ ÚSPORU A 
UCHRÁNI VÁS OD KOPY 
STAROSTÍ. JEJ VÝHODY 
VŠAK OCENÍTE UŽ POČAS 
VÝSTAVBY.

veľké výhody drevostavieb

  Budúce pohodlie bývania v drevodome 

ovplyvňujú moderné materiály použité na kon-

štrukciu panelov, ako sú špičkové sadrokartó-

nové dosky KNAUF Diamant X. Ich vlastnosti, 

ku ktorým patrí napríklad výborná akustická 

izolácia, spĺňajú všetky nároky užívateľov na 

komfortné obytné prostredie. 

 Super rýchlej montáži domu na pozem-

ku predchádza výroba samotných panelov. 

V podmienkach výrobnej haly môže všetko 

prebiehať efektívne, presne a pod kontrolou.
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majú s hotovými dielmi na stavbe už 
len minimum práce. Prináša komfort aj 
pre stavebníka-investora, ktorý nemusí 
zháňať murárov, zvlášť tesárov a ďalších 
remeselníkov a koordinovať rôzne firmy. 
Tým ušetrí nemálo času a najmä staros-
tí. „Všetko vám dodá jedna firma. Stačí, 
keď si vyberiete typ konštrukcie a štá-
dium dokončenia,“ popisuje Ing. Róbert 
Lukáč. „Najčastejšou voľbou je holodom, 
kedy je stavba zvonka hotová, zvnútra 
je vymaľovaná nabielo a na podlahách je 
betónový poter alebo suchá podlaha Brio. 
Interiér si potom majitelia dokončia buď 

sami, alebo v spolupráci s interiérovým 
dizajnérom.“

3. KVALITA A PARAMETRE
Pozitívom systému montovaných 
drevostavieb je kvalita. Jednotlivé 
diely sa zostavujú vo výrobnej hale na 
montážnom stole, kde je všetko vopred 
namerané, pripravené a dostupné. 
Vďaka tomu sa dá dosiahnuť vysoká 
presnosť a dokonale vyhotovené detaily. 
Samozrejme, podmienkou je vybrať si 
certifikovanú firmu, ktorá má odskú-
šaný systém výroby a kontroly kvality 

a používa špičkové moderné materiály. 
„Základom konštrukcie je drevo s presnými 
rozmermi. Na opláštenie stien používame 
dosky KNAUF Diamant X. Ide o robustné 
konštrukčné dosky, ktorých prednosťou 
je univerzálnosť – fungujú ako statické 
stuženie stien a majú výborné akustickoizo-
lačné vlastnosti. Sú veľmi pevné a odolné,“ 
vysvetľuje Ing. Lukáč. 

Reko z materiálov Knauf Bratislava

Foto: Knauf Bratislava

 Kvalitná montovaná drevostavba vám 

poskytne pohodlné a zdravé bývanie so súčas-

nými funkčnými parametrami. 

 Keďže stavba sa montuje z hotových 

panelov, ktoré sa vopred vyrobia v hale, na 

pozemku rastie neuveriteľne rýchlo – jednodu-

chý bungalov firma zmontuje na pripravených 

základoch asi za tri dni, väčší a komplikovanejší 

poschodový dom do dvoch týždňov.

 Opláštenie doskami KNAUF Diamant X  vy-

tvára mimoriadne pevné a odolné steny – ro-

bustné impregnované dosky odolajú vlhkosti 

aj nárazom a na ľubovoľnom mieste na ne 

môžete uchytiť nielen obrazy, ale aj police 

či kuchynské skrinky.
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MAJSTER ČERPADIEL

PRESVEDČTE 
SA SAMI!

Vysoko účinné čerpadlá Taconova. Mimoriadne 
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stavba materiály

U
celený rad pomocníkov prezentuje 
v týchto dňoch v SR značka PCI. Ide 
o novú generácia SMP (Silyl Modi-
fied Polymers) produktov s riadeným 

vytvrdzovaním a trvalou pružnosťou. 
PCI ponúka štyri produkty, ktoré si 
dokážu poradiť s čímkoľvek. Hybridné 
SMP produkty sa vyznačujú vlastnosťami, 
ktoré ich zaraďujú medzi špičku stavebnej 
chémie na trhu. Sú vhodné pre akékoľvek 
podklady vrátane plastov, kovov alebo 
skla. Dokážu fixovať aj veľmi ťažké pred-
mety bez zbytočného vŕtania a skrutkova-
nia. Sú odolné proti UV žiareniu a sú tak 
plne funkčné aj v exteriéri. Dokonca nie je 
prekážkou ani vlhký podklad. A ešte jeden 
benefit: všetky sú pretierateľné interiéro-
vými či exteriérovými nátermi.

ZARUČENÁ FUNKČNOSŤ
A prečo nemá PCI iba jeden univerzál-
ny produkt, podobný tým, ktorých sú 
v hobby marketoch plné regály? Pre-
tože ak požadujeme od univerzálneho 
produktu, aby mal všetky „naj“, tak 
to technologicky nie je možné. Vždy 
je nutné z nejakej vlastnosti zľaviť,  
a tak nedokáže zaistiť bezpečnú a plnú 
funkčnosť. A to PCI nechce, preto má vo 
svojom portfóliu štyri produkty, ktoré 
bezpečne dokážu presne to, čo sa od 
nich očakáva – zaručenú spoľahlivosť 
a vysokú kvalitu.

ŠTYRI PRODUKTY 
Prvým predstaviteľom hybridných 
SMP tmelov je PCI Uniferm®. Je 
to lepidlo a tmel v jednom na lepenie 
prakticky všetkých materiálov vrátane 
tvrdeného PVC alebo kovov. Je mož-
né ho použiť na väčšinu podkladov. 
Výsledný spoj je veľmi tuhý, odolný proti 
UV žiareniu a väčšine domácich čisti-
čov. Vyznačuje sa aj vysokou výsled-
nou pevnosťou presahujúcou viac ako 
dvojnásobne prídržnosť �exibilných 

cementových lepidiel. Pokiaľ potrebujete 
čokoľvek bezpečne prilepiť a následne 
dotesniť, je PCI Uniferm® správnou 
voľbou.

Druhým členom rodiny je hybridné 
SMP lepidlo PCI Rapidferm®. Tento 
produkt bol vyvinutý na rýchlu �xáciu 
aj ťažších prvkov bez nutnosti vŕtania 
a skrutkovania. Jeho počiatočná lepivosť 
je zo všetkých hybridných tmelov od PCI 
najvyššia. Navyše je vďaka svojej zvýše-
nej pružnosti predurčený na trvalo pruž-
né spoje aj na vibrujúcich podkladoch. 

NAJMÄ PRI DOKONČOVACÍCH 
PRÁCACH ALEBO PRI 

OPRAVÁCH, KTORÉ SA 
VYKONÁVAJÚ POČAS 

PREVÁDZKY, UVÍTA KAŽDÝ 
REMESELNÍK JEDNODUCHÉ 

RIEŠENIA, KTORÉ SI DOKÁŽU 
PORADIŤ S AKÝMKOĽVEK 
PROBLÉMOM. SPOZNAJTE 

NAJNOVŠIU GENERÁCIU 
HYBRIDNÝCH LEPIDIEL 

A  TMELOV.

Nová generácia 
lepidiel a tmelov 

 PCI Uniferm®

univerzálne lepidlo 

a tmel pre pevné 

spojenie a na 

akýkoľvek podklad

 PCI Rapidferm®  

lepidlo s vysokou 

počiatočnou 

lepivosťou na 

trvalo vibrujúce 

podklady
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U
celený rad pomocníkov prezentuje 
v týchto dňoch v SR značka PCI. Ide 
o novú generácia SMP (Silyl Modi-
fied Polymers) produktov s riadeným 

vytvrdzovaním a trvalou pružnosťou. 
PCI ponúka štyri produkty, ktoré si 
dokážu poradiť s čímkoľvek. Hybridné 
SMP produkty sa vyznačujú vlastnosťami, 
ktoré ich zaraďujú medzi špičku stavebnej 
chémie na trhu. Sú vhodné pre akékoľvek 
podklady vrátane plastov, kovov alebo 
skla. Dokážu fixovať aj veľmi ťažké pred-
mety bez zbytočného vŕtania a skrutkova-
nia. Sú odolné proti UV žiareniu a sú tak 
plne funkčné aj v exteriéri. Dokonca nie je 
prekážkou ani vlhký podklad. A ešte jeden 
benefit: všetky sú pretierateľné interiéro-
vými či exteriérovými nátermi.

ZARUČENÁ FUNKČNOSŤ
A prečo nemá PCI iba jeden univerzál-
ny produkt, podobný tým, ktorých sú 
v hobby marketoch plné regály? Pre-
tože ak požadujeme od univerzálneho 
produktu, aby mal všetky „naj“, tak 
to technologicky nie je možné. Vždy 
je nutné z nejakej vlastnosti zľaviť,  
a tak nedokáže zaistiť bezpečnú a plnú 
funkčnosť. A to PCI nechce, preto má vo 
svojom portfóliu štyri produkty, ktoré 
bezpečne dokážu presne to, čo sa od 
nich očakáva – zaručenú spoľahlivosť 
a vysokú kvalitu.

ŠTYRI PRODUKTY 
Prvým predstaviteľom hybridných 
SMP tmelov je PCI Uniferm®. Je 
to lepidlo a tmel v jednom na lepenie 
prakticky všetkých materiálov vrátane 
tvrdeného PVC alebo kovov. Je mož-
né ho použiť na väčšinu podkladov. 
Výsledný spoj je veľmi tuhý, odolný proti 
UV žiareniu a väčšine domácich čisti-
čov. Vyznačuje sa aj vysokou výsled-
nou pevnosťou presahujúcou viac ako 
dvojnásobne prídržnosť �exibilných 

cementových lepidiel. Pokiaľ potrebujete 
čokoľvek bezpečne prilepiť a následne 
dotesniť, je PCI Uniferm® správnou 
voľbou.

Druhým členom rodiny je hybridné 
SMP lepidlo PCI Rapidferm®. Tento 
produkt bol vyvinutý na rýchlu �xáciu 
aj ťažších prvkov bez nutnosti vŕtania 
a skrutkovania. Jeho počiatočná lepivosť 
je zo všetkých hybridných tmelov od PCI 
najvyššia. Navyše je vďaka svojej zvýše-
nej pružnosti predurčený na trvalo pruž-
né spoje aj na vibrujúcich podkladoch. 

NAJMÄ PRI DOKONČOVACÍCH 
PRÁCACH ALEBO PRI 

OPRAVÁCH, KTORÉ SA 
VYKONÁVAJÚ POČAS 

PREVÁDZKY, UVÍTA KAŽDÝ 
REMESELNÍK JEDNODUCHÉ 

RIEŠENIA, KTORÉ SI DOKÁŽU 
PORADIŤ S AKÝMKOĽVEK 
PROBLÉMOM. SPOZNAJTE 

NAJNOVŠIU GENERÁCIU 
HYBRIDNÝCH LEPIDIEL 

A  TMELOV.

Nová generácia 
lepidiel a tmelov 

 PCI Uniferm®

univerzálne lepidlo 

a tmel pre pevné 

spojenie a na 

akýkoľvek podklad

 PCI Rapidferm®  

lepidlo s vysokou 

počiatočnou 

lepivosťou na 

trvalo vibrujúce 

podklady

je rýchle uzavretie povrchu po zahladení, 
ktoré zabráni zaneseniu nečistôt do 
krištáľovo priehľadného spoja.

PCI hybridné SMP tmely sú vďaka 
svojmu chemickému základu absolútne 
neagresívne k materiálom akými sú neo-
šetrená oceľ, prírodný kameň a zrkadlá. 
Dá sa s nimi rovnako dobre �xovať a tes-
niť keramika, sklo, plast aj drevo. PCI 
kládla pri vývoji týchto produktov veľký 

Fixácia napríklad kamenných nášľapov 
na oceľové schodisko je úplnou hračkou. 
UV stabilita je úplnou samozrejmosťou 
a odolnosť proti domácim chemikáliám 
tiež.

Tretie miesto v rade, nie však vo 
výkone, patrí hybridnému pružné-
mu tmelu PCI Elastoferm®. Tento 
pružný tmel určený pre akékoľvek škáry, 
ktoré majú vykazovať veľkú pružnosť, si 
dokáže poradiť aj s nedokonale vy-
schnutými povrchmi. Preto je skvelým 
pomocníkom na dotesňovanie na balkó-
noch a terasách, a to v priebehu celého 
roka. PCI Elastoferm® odoláva UV žia-
reniu a je vysokoodolný proti domácim 
chemikáliám a čistiacim prostriedkom. 
Vynikajúco priľne aj k tvrdeným plastom 
alebo kovom. Vďaka jeho prieťažnosti až 
600 % zvláda aj pohybom veľmi namá-
hané škáry. Tento tmel je je veľmi ľahko 
aplikovateľný a je možné ho využiť aj na 
tmelenie trhlín v stenách.

Posledným tmelom je krištáľovo 
priehľadný PCI Glasferm®. Tento 
hybridný SMP tmel od PCI je skvelým 
lepidlom a tesniacim tmelom na sklo 
a sklenené obkladové prvky. Má vyso-
kú priľnavosť k podkladom a unikátnu 
ochranu proti výskytom plesní. Tieto 
vlastnosti ho špeciálne predurčujú 
na lepenie a tesnenie sklených stien 
v kúpeľniach a wellness. Spájanie skla 
a sklenených prvkov je možné tiež vyu-
žiť v nábytkárskom priemysle na lepenie 
presvietených stien s kamennými dyha-
mi alebo v oblasti bytového dizajnu vše-
obecne. Zaujímavosťou tohto produktu 

PCI Elastoferm®

dokonalý pružný 

tmel pre všetky 

pružné škáry 

s vysokou 

trvanlivosťou

Farebný odtieň biela, sivá biela, cementovo sivá,
betónová sivá biela transparentná

Vlastnosti produktu
Konštrukčné/pevné lepenie    
Pružné/elastické lepenie    
Počiatočná lepivosť    
Stabilita/pevnosť   
Rýchlosť vytvrdzovania    
Veľmi pohodlné nanášanie    

Podklady

ABS plast    

Akrylové sklo (napr. plexisklo)   

Hliník eloxovaný/čistý    

Betón   

Chróm    

Nehrdzavejúca oceľ    

Smalt    

Vláknocement    

Jemná kamenina    

Sklo    

Drevo ošetrené/neošetrené    

Vápennopieskové murivo*   

Keramika glazovaná/neglazovaná    

Gres    

Meď    

Linoleum    

Mosadz    

Polystyrén zdrsnený   

Pórobetón*   

PVC tvrdené/mäkčené    

Sanitárny akrylát    

Zrkadlo    

Kamenina glazovaná/neglazovaná    

Pocínovaný plech    

Zinok    

* Vyžaduje sa predbežná úprava základným náterom PCI Elastoprimer® 110.

PCI Uniferm® –

univerálny

PCI Elastoferm® –

elastický

PCI Glasferm® –

transparentný

PCI Rapidferm® –

rýchlySprávny

špecialista 

pre každú výzvu:

 dobré |  výborné |  vynikajúce

PCI_smp-hybridne-tmely_tab.indd   1 27. 10. 2021   9:27:02

dôraz aj na spracovateľské vlastnosti – 
všetky tmely sa veľmi dobre vytláčajú 
z kartuší a majú dlhú dobu spracovania.
Viac na: www.pci-sk.sk

Pavol Gašinec

Foto: Master Builders Solutions Slovakia, 

spol. s r. o.

PCI Glasferm®  

škáry a lepené 

spoje s krištáľo-

vou priehľadno-

sťou a vysokou 

ochranou proti 

plesniam
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Skúsenosti s výstavbou 
rodinných domov  
v energetickej triede A0

stavba materiály

Z
níženie primárnej energie pod 
hranicu triedy A0 sa dá dosiahnuť 
v jednom extréme veľmi výrazným 
znížením potreby energie alebo 

v opačnom extréme vysokým podie-
lom použitia obnoviteľných zdrojov 
energie (fotovoltika, biomasa a pod.) 
pri zachovaní spôsobu výstavby ako do 
roku 2020. Efektívne riešenie sa však 
väčšinou nachádza niekde medzi týmito 
extrémami a je vždy individuálne. Vše-
obecne platí, že sa vypláca vyváženosť 
a komplexnosť riešenia.  Ing. Martin Mi-
hál, vedúci technického oddelenia Xella 
CZ & SK, k tomu hovorí: „Pri rodinných 
domoch z nášho materiálu odporúčame 
znížiť tepelné straty použitím konštrukcií 
o niečo lepších ako normové požiadavky 
(steny Ytong Lambda YQ s hrúbkou 450 
mm). Treba prihliadať i na tvar domu 
a orientáciu. Napríklad pri dvojpodlažnom 
dome obdĺžnikového pôdorysu nebudeme 
potrebovať také výrazné zlepšenie kon-
štrukcií a techniky ako pri bungalove.“ 

MINULÝ ROK PRINIESOL PRE STAVEBNÍKOV NUTNOSŤ STAVAŤ 
DOMY TAK, ABY SPLNILI ZÁKONNÉ POŽIADAVKY KLADENÉ NA 
DOMY V ENERGETICKEJ TRIEDE A0. ROK SKÚSENOSTÍ UKÁZAL, 
ŽE BEZ OHĽADU NA NÁROKY SÚČASNEJ LEGISLATÍVY PLATÍ, 
ŽE S PÓROBETÓNOVÝMI TVÁRNICAMI YTONG, VÁPENNO-
PIESKOVÝMI TVÁRNICAMI SILKA A IZOLAČNÝMI DOSKAMI 
MULTIPOR POSTAVÍTE ĽAHKO A V SÚLADE S NORMAMI ČI 
UŽ DOM S TAKMER NULOVOU SPOTREBOU ENERGIE, TAK AJ 
PASÍVNY RODINNÝ DOM.

Interiér rodinného domu v Skačanoch
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PRI HRUBEJ STAVBE JE TREBA 
DBAŤ NA VYVÁŽENOSŤ NÁVRHU
Cestou nie je napríklad výrazné zvyšova-
nie hrúbok tepelných izolácií na stenách 
domov navrhnutých v A0. Pri zlepšovaní 
izolačných vlastností konštrukcií volíme 
pri návrhu logicky miesta, kde to má 
najväčší efekt v pomere k cene a zloži-
tosti realizácie. Tepelno-technické pa-
rametre musia byť vyhovujúce v nielen 
v ploche stien, ale v každom detaile, inak 
vznikajú tepelné mosty. Ich výskyt môže 
vyvolať zvýšenú potrebu energie a nieke-
dy aj poruchy stavby v podobe plesní na 
ochladzovanom mieste alebo degradácie 
konštrukcie vplyvom vlhkosti. 

BENEFITY VÝSTAVBY
Argumenty Ing. Martina Mihála, vedúce-
ho technického oddelenia Xella CZ & SK, 
k jednovrstvovému murivu Ytong 
Lambda YQ 450 a 500 mm:

•  Vyhovuje podmienkam stanoveným 
pre obvodové steny domov v triede A0.

•  Stenu spracováva murárska skupina 
v jednom pracovnom kroku, nie je 
potreba ďalších pracovníkov, ďalšie 
pracovné postupy, odpadá tiež časová 
koordinácia v nadväznosti na montáž 
rôznych doplnkov a pod.

•  Murivo je odolné a má prakticky 
neobmedzenú životnosť. Na rozdiel od 
EPS alebo minerálnej vlny nedegraduje 
vplyvom UV žiarenia, vlhkosti, neo-
hrozujú ho žiadni škodcovia (myši, lasi-
ce, hmyz). Murivo zvládne aj povodeň 
a odoláva požiaru.

•  Ytong má vynikajúcu priepustnosť 
vodných pár a dokáže pomocou 
absorpčných schopností vyrovnávať 
vlhkosť v priestore. Tepelné izolácie 
na báze polystyrénu výrazne znižujú 
difúzne vlastnosti stien.

•  Akustické vlastnosti sú vynikajú-
ce – Ytong Lambda YQ 450: - 50 dB. 
Zateplenie EPS zhoršuje významne 
akustické parametre steny o  4 – 5 dB, 
minerálna vlna o niečo menej. Podľa 
ETAG 004 je to ešte viac. Ak nebo-
li vykonané laboratórne merania 
váženej vzduchovej nepriezvučnosti 
ETICS, budú deklarované hodnoty 
zmeny vzduchovej nepriezvučnosti 
ΔRw = - 8 dB (na akýkoľvek materiál 
v ETICS). Ak použijeme stenu hrúbky 
300 mm s Rw = 46 dB a zateplíme ju, 
výsledná hodnota steny bude výrazne 
horšia ako u jednovrstvovej steny.

•  Murivo je ekologické a jeho veľmi dlhá 
životnosť znižuje ekologické dopady. 
Je recyklovateľné a neobsahuje škod-
livé látky.

•  V stavbe sa da bývať aj bez dokončenia 
fasády (omietky), čo v prípade steny 
hr. 300 mm, kde sa počíta so zatep-
lením, tak celkom optimálne nie je 
(ľuďom často chýbajú financie na 
dokončenie vonkajšej fasády). Môže 
potom nastať problém s kolaudáciou – 
stavebník nedostane energetický 
certifikát.

IDEÁLNY STAVEBNÝ SYSTÉM
Pre správne fungovanie domov je 
nevyhnutná individuálna optimalizácia 

riešení a kvalitná realizácia stavieb. 
Systémy Ytong, Silka a Multipor ponú-
kajú realizačne jednoduché a zároveň 
trvanlivé konštrukcie. V jednom výrob-
ku sú skryté všetky potrebné funkcie. 
Nosnosť, tepelná a zvuková izolácia, 
akumulácia tepla, regulácia vlhkosti 
a požiarna odolnosť. To sú vlastnosti, 
ktoré z murovaného domu robia príjem-
né miesto pre život. Podrobnosti nájdete 
na www.xella.sk. 

Reko z materiálov Ytong

Foto: Ytong

ŠTRUKTÚRA FASÁDY DOMU 
S TVÁRNICAMI YTONG  
LAMBDA YQ:

• tepelnoizolačné tvárnice Ytong 
Lambda YQ,

• prvá vrstva vonkajšej 
tepelnoizolačnej omietky Ytong,

• výstužná mriežková tkanina Ytong,
• druhá vrstva vonkajšej, 

tepelnoizolačnej omietky Ytong
• finálna vrstva z bežnej minerálnej, 

silikátovej alebo silikónovej 
štrukturálnej omietky.

Exteriér rodinného domu v Skačanoch
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stavba materiály

T
radícia páleného keramického 
črepu v spojení s modernými tech-
nológiami umožňuje vybrať si zo 
širokého sortimentu tvarov, farieb 

a povrchových úprav. Pálené škridly 
Tondach so zárukou až 33 rokov zaistia 
spokojnosť pre celé generácie. 

ŠKRIDLA, KTORÁ NEMENÍ FARBU 
Ak vezmeme do úvahy faktor trvácnosti, 
pálená škridla stojí v porovnaní s os-
tatnými krytinami v popredí. Kvalitné 
prírodné pigmenty a náročná technika 
vypaľovania garantujú farebnú stálosť 
bez dodatočnej údržby. Škridly Tondach 
nevyblednú. Ak si zvolíte čiernu krytinu, 
ostane čierna aj po rokoch.

NEPREKVAPÍ JU ŽIADNE POČASIE
Pálené škridly Tondach sú odolné voči 
teplotným výkyvom, nepriaznivým 
poveternostným podmienkam, ohňu, 
mrazu i UV žiareniu. Poradia si aj 
s väčšou nádielkou snehu či krupobitím. 
Ich povrch nepoškodia ani kyslé dažde, 
machy, lišajníky či vtáčí trus. 

Keramické škridly Tondach sú 100 %-ne 
z prírodného materiálu bez chemic-
kých prísad. Dajú sa recyklovať a majú 
európsky certifikát kvality „naturep-
lus“. Škridla pomáha vytvárať prijemné 
a komfortné bývanie. V zime chráni 
pred extrémnymi vplyvmi počasia, v lete 
sa neprehrieva a eliminuje aj problém 
s hlučnosťou pri daždi. Pálená škridla 
navyše prirodzene dýcha, rýchlo sa vysú-
ša, a tým zabraňuje tvorbe plesní. 

STRECHA, KTORÁ NEPOTREBUJE 
ÚDRŽBU
Škridly nevyžadujú už žiadne dodatočné 
nátery a v prípade poškodenia sa dajú 
ľahko nahradiť novými. Precízne spra-
covanie týchto škridiel vytvára trvácnu 
krytinu s overenou životnosťou viac ako 
100 rokov. Bezproblémové fungovanie 
strechy si poistite použitím systémové-
ho príslušenstva. 

VŠESTRANNÉ VYUŽITIE ŠKRIDLY
Keramická krytina Tondach predstavuje 
širokú škálu možností pre modernú, 
funkčnú a hlavne kvalitnú strechu. 
Vďaka svojej všestrannosti je vhodná 
pre moderné i tradičné rodinné domy. 
V ponuke sú univerzálne škridly pre 
strechy s nízkym sklonom, škridly s rov-
nými líniami, s výraznou vlnou typickou 
pre Stredomorie i s exkluzívnymi povr-
chovými úpravami. Keramická krytina 
je vhodná aj na rekonštrukcie. Hoci sa 
mnohí obávajú, že pálené škridly sú ťaž-
ké, hmotnosť samotnej strešnej krytiny 
nijako významne nezaťažuje konštruk-
ciu krovu. Po zhodnotení statiky odbor-
níkom sa nemusíte obávať použiť pálenú 
krytinu Tondach aj na streche, kde bol 
pôvodne položený iný materiál. 

Reko z materiálov Wienerberger

Foto: Reko z materiálov 

STRECHA JE NEPOCHYBNE 
JEDNÝM Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH 
PRVKOV KAŽDEJ STAVBY. 
PODČIARKUJE JEJ ESTETICKÚ 
STRÁNKU A CHRÁNI PRED 
VYČÍŇANÍM POČASIA. PÁLENÁ 
ŠKRIDLA TONDACH NESTARNE 
A AJ PO ROKOCH BUDE 
VYZERAŤ SKVELO. 

Strecha krásna  
aj po rokoch

Elegantné a rovné línie 

novej škridly PLAN 18 

podčiarknu osobitnú 

krásu a nápaditosť 

strechy. Škridla je v po-

nuke v dvoch farebných 

prevedeniach – engoba 

matná čierna a engoba 

matná sivá.

Využitie keramických škridiel Tondach je všestranné: skvelo sa hodia na klasické bungalovy, 

moderné novostavby i malé vidiecke domčeky.



Vo forme
aj po 30-tich 

rokoch
Objavte výnimočné vlastnosti striech Tondach

odolnosŤ farebná stálosŤ BezúdržbovosŤ
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TEPLO ZO SLNKA, VZDUCHU ČI 
ZEME
Správnou odpoveďou na turbulencie na 
svetových trhoch by mohli byť obnovi-
teľné zdroje energie. V sektore vyku-
rovania sú doteraz najviac osvedčené 
solárne kolektory a tepelné čerpadlá. Fo-
tovoltický systém na ohrev TÚV predsta-
vuje tiež relatívne lacnú alternatívu, no 
má nižšiu účinnosť a reálny význam len 
pri použití kvalitných meničov s MPPT 
reguláciou. Návratnosť sa pohybuje od 
4 do 10 rokov v závislosti od pôvodnej 
technológie ohrevu TÚV.  

Druhá, čoraz populárnejšia možnosť 
sú tepelné čerpadlá. „Z 1 kW dodanej 
elektrickej energie dokážu moderné tepelné 
čerpadlá vyprodukovať 2,5 až 5 kW tepla 
(v závislosti od podmienok). Pre porov-
nanie, elektrický kotol produkuje z 1 kW 
elektrickej energie o niečo menej ako 1 kW 
tepla. Vysoká účinnosť tepelných čerpadiel 
preto zabezpečuje relatívne rýchlu návrat-
nosť investície aj napriek vyšším vstupným 
nákladom. Vďaka moderným technológiám 
navyše dokážu kvalitné tepelné čerpadlá 
fungovať na 70 % svojho výkonu pri 
teplotách až do -25 °C, čo je v slovenských 
podmienkach dostačujúce pre zabezpečenie 
tepelnej pohody v domácnosti,“ vysvetľuje 
Martin Hanic, odborník na tepelné čer-
padlá značky Mitsubishi Electric.

Na vykurovanie sa používajú najčastejšie 
tepelné čerpadlá vzduch – voda, ktoré 
dokážu byť plnohodnotnou alternatívou 
ku kotlom na tuhé palivo, elektrickým 
a v kontexte rastúcich cien plynu aj 
plynovým kotlom. Jednoduchú inšta-
láciu dopĺňa nenáročná údržba a spo-
ľahlivá prevádzka s nízkymi nákladmi. 
Na trhu sú dostupné aj tepelné čerpadlá 
zem – voda, ktoré pracujú s geotermál-

A
ktuálne najdôležitejšia otázka 
mnohých slovenských domácností 
je vykurovanie. Časť domácností 
vykuruje stále tuhým palivom 

a najviac rozšírené je vykurovanie ply-
nom. V oboch prípadoch ide o neobnovi-
teľné zdroje, s ktorými sa do budúcnosti 
už nepočíta. Áno, patrí sem aj plyn, a to 
aj napriek skutočnosti, že bol len nedáv-
no zaradený medzi udržateľné zdroje. 
„Zemný plyn je fosílne palivo, aj keď ho 
označujeme za nízkouhlíkové. Pri ťažbe a 
preprave plynu však dochádza k pomerne 
veľkým únikom metánu, ktorý je pre klímu 
horší ako CO2, čo prakticky nízke emisie 
uhlíka pri spaľovaní úplne neguje. S plynom 
sa tak aj naďalej počíta len ako s prechodo-
vým palivom a nie je budúcnosťou energeti-
ky,“ tvrdí Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej 
asociácie fotovoltického priemyslu 
a OZE (SAPI). Tvrdenia Karabu pod-
poruje aj súčasná plynová kríza, ktorá 
naznačuje výkyvy cien zemného plynu 
aj v budúcnosti. 

Energetické alternatívy 
umožňujú vyrábať vlastné 
teplo aj elektrinu
VYSOKÉ CENY PLYNU SA 
PODPÍSALI AJ NA NÁRASTE 
CIEN ELEKTRICKEJ ENERGIE. 
ZVÝŠENÉ NÁKLADY NÁM TAK 
HROZIA PRI VYKUROVANÍ 
AJ PRI ODBERE ELEKTRINY 
A MNOHÍ Z NÁS TO UŽ ZISTILI 
PRI ZÁLOHOVÝCH PREDPI-
SOCH. NEPRIAZNIVÁ SITUÁCIA 
VŠAK PRINÁŠA AJ POZITÍVUM, 
KEĎŽE MOTIVUJE DOMÁC-
NOSTI, ABY HĽADALI ENER-
GETICKÉ ALTERNATÍVY. TIE SÚ 
NA TRHU UŽ ROKY A VĎAKA 
MODERNÝM TECHNOLÓGIÁM 
DOKÁŽU PLNOHODNOTNE 
ZASTÚPIŤ KONVENČNÉ ZDRO-
JE. AKÉ SÚ MOŽNOSTI?

stavba energetické alternatívy
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nou energiou. Dokážu vyrábať veľmi 
lacné teplo aj chlad, no nie sú vhod-
né do každej oblasti a ich inštalácia 
je náročnejšia, keďže vyžaduje vrty. 
Špecifickou možnosťou sú aj čerpadlá 
vzduch – vzduch (klimatizácie), ktoré 
sa však neodporúčajú ako hlavný zdroj 
tepla do obývaných domácností. Dokážu 
poskytnúť okamžité teplo, čo z nich robí 
vhodnú alternatívu napríklad pre chaty, 
garáže alebo iné priestory, ktoré netreba 
vykurovať nepretržite. 

VLASTNÁ ELEKTRÁREŇ
Okrem tepla si môže domácnosť vybrať 
možnosť vyrábať aj vlastnú energiu, čím 
získa veľkú mieru energetickej samo-
statnosti. Zo všetkých zdrojov má na 
Slovensku aktuálne najväčší potenciál 
pravdepodobne slnečná energia. Slnečné 

lúče dopadajú na veľkú časť povrchu 
krajiny, pričom moderné panely dnes 
vedia vyrábať s dostatočnou efektivitou 
aj v oblastiach, kde je slnečného žiarenia 
pomenej. Na rozdiel od ohrevu vody pri 
výrobe elektriny sa využívajú solárne 
fotovoltické panely. Tie zachytávajú 
slnečné lúče a vyrábajú z nich elektri-
nu, ktorú domácnosť následne aj sama 
spotrebúva.

Výroba vlastnej elektrickej energie 
patrí medzi základné koncepty energe-
tiky budúcnosti. Ak si budova dokáže 
vyrobiť vlastnú elektrinu, znižuje sa jej 
energetická závislosť a predovšetkým 
aj prevádzkové náklady. V bežnej praxi 
zvykneme hovoriť o investíciách s dobou 
návratnosti do 10 rokov, pričom život-
nosť panelov bez problémov prekračuje 

25 rokov. Dôležité je zvoliť vhodný 
systém, ktorý je často kompromisom 
medzi plánmi a finančnými možnosťa-
mi. Okamžitú spotrebu dokážu pokryť 
tzv. ON-GRID systémy. Majú veľmi malé 
nároky na údržbu, no vyrobená energia 
musí byť spotrebovaná v aktuálnom čase 
a nočná energia tak pokrytá nie je. Aj 
preto sa využívajú čoraz viac hybridné 
systémy, ktoré nočnú spotrebu dokážu 
zabezpečiť vďaka batérii, a samozrejme, 
dokážu zabezpečiť elektriku aj pri vý-
padku prúdu. Ak sa tieto systémy navrh-
nú správne, dokážu zužitkovať všetku 
vyrobenú energiu. Je to však za cenu 
vyšších investičných nákladov. 

Hybridné systémy nemusia však pokrý-
vať len bežnú spotrebu, sú kombinova-
teľné aj s tepelnými čerpadlami, ktoré, 
ako už bolo písané, potrebujú pre svoju 
prevádzku elektrickú energiu. Kombi-
nácia fotovoltiky a tepelného čerpadla 
umožní domácnosti získať vysokú úro-
veň energetickej nezávislosti, a to tak od 
dodávky energií, ako aj od jej ceny. Ide 
síce o pomerne veľkú počiatočnú investí-
ciu, no jej návratnosť bude s rastúcimi 
cenami na svetových trhoch a rozvojom 
technológií zaručene klesať. Aj preto tu 
môžeme hovoriť o koncepte budúcnosti. 

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

ČASŤ DOMÁCNOSTÍ VYKURUJE 
STÁLE TUHÝM PALIVOM 
A NAJVIAC ROZŠÍRENÉ JE 
VYKUROVANIE PLYNOM. 
V OBOCH PRÍPADOCH 
IDE O NEOBNOVITEĽNÉ 
ZDROJE, S KTORÝMI SA DO 
BUDÚCNOSTI UŽ NEPOČÍTA.
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S
ystémové riešenie Optigrün-Solar 
je samonosná sústava solárneho 
zariadenia, ktorá zároveň efektívne 
chráni zelenú strechu na budovách 

bez poškodenia hydroizolácie. Systém 
je k dispozícii v dvoch variantoch: 
Optigrün-Solar FKD a Optigrün-Solar 
WRB. Oba systémy pozostávajú z hli-
níkovej základnej dosky, na ktorú sa 
následne položí drenážna nopová fólia 
alebo vodoretenčné boxy na zadržiava-
nie vody. Modulárne nosníky sa potom 
vložia do stĺpikov základovej dosky 
a priskrutkujú sa. Pomocou modulár-
nych montážnych koľajníc sú pripojené 
jednotlivé nosné prvky a nasleduje 
nakladanie a upevňovanie systému 
substrátom. 

RIEŠENIE PRE VŠETKY  
POŽIADAVKY
Optigrün-Solar FKD sa dodáva v kombi-
nácii s osvedčeným riešením systémovej 
skladby „úsporná strecha“. Osvedčená 
nopová fólia FKD 25, ktorá sa používa 
už mnoho rokov, je kombinovaná so 
systémom Solar FKD. Výsledkom je 
veľký retenčný objem vody a spoľahli-
vý odvod prebytočnej vody. Použitím 
filtračnej tkaniny FIL 150 sa dosiahne 
rovnomerné rozloženie vody, čo zaručuje 
optimálne vegetačné zavlažovanie pod 
solárnymi modulmi.  

V systéme Optigrün-Solar WRB sa 
kombinuje osvedčený vodoretenčný 
box WRB 80F s nosným systémom 

stavba energetické materiály

SPOLOČNOSŤ OPTIGRÜN 
AKO POPREDNÝ VÝROBCA 
KOMPONENTOV PRE 
VEGETAČNÉ STRECHY 
STANOVILA NOVÉ ŠTANDARDY 
S DVOMI NOVÝMI 
SYSTÉMOVÝMI RIEŠENIAMI 
PRE NOSNÚ KONŠTRUKCIU 
FOTOVOLTAICKÝCH PANELOV. 
V RÁMCI ĎALŠIEHO ROZVOJA 
OPATRENÍ NA OCHRANU 
KLÍMY MOŽNO VIDIEŤ 
NIELEN ČINNOSŤ VO VÝVOJI 
VÝROBCOV, ALE AJ MESTÁ 
A ŠTÁTY VYVÍJAJÚ NOVÉ 
KONCEPCIE NA ZMIERNENIE 
ZMENY KLÍMY.

Zelená strecha s fotovoltaikou
Symbióza pre udržateľné mestá
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Solar WRB. Týmto spôsobom môžu byť 
aj retenčné strechy, ktoré umožňujú 
špeciálnu retenciu a spĺňajú požiadavky 
správcov kanalizačnej siete, jednoducho 
kombinované so solárnym zariadením. 
Takto je možné využiť výhody solárnych 
systémov a zároveň zadržiavanie zrážok. 
Ich následné odparovanie prispieva 
k celkovému vodnému cyklu v krajine. 

VÝZNAMNÉ ZLEPŠENIA
Náročné praktické testovanie prinieslo 
niekoľko významných zlepšení. Oba 
systémy kombinujúce zelenú strechu 
so solárnym zariadením boli v praxi 
mnohokrát testované. Počas vývoja 
systému boli zohľadnené a použité aj 
pripomienky viacerých inštalačných 
firiem. Nový vylepšený nosný systém 
pre solárne zariadenie vykazuje značné 
úspory, čo umožňuje inštaláciu systému 
bez veľkých rezerv pre zaťaženie strechy. 
Vďaka rýchlej a jednoduchej montáži 
šetrí montážna firma čas a náklady, a 
vďaka zabudovaniu nosných prvkov do 
drenážnej nopovej fólie alebo do retenč-
ných boxov je vylúčený posun zariadenia 

v skladbe strechy. Vo finále tieto systé-
mové riešenia dosahujú úsporu hmot-
nosti, nákladov a času. Optigrün navyše 
spracováva pre kompletné zariadenie 
statický posudok na stabilitu zariadenia 
na základe posúdenia vplyvov vetra 
podľa Eurokódu 1 a 9.

PRISPIEVAJÚ KU KVALITE  
BÝVANIA
Na základe pozitívnych vlastností zele-
ných striech mnohé mestá začleňujú do 
svojich stavebných predpisov požiadavky 
na zvýšenie stavieb so zelenou strechou. 
V kombinácii so solárnym zariadením je 
možné dosiahnuť významné zlepšenia 
pre klímu. 

Zelené strechy zvyšujú energetickú, eko-
nomickú a ekologickú funkciu budovy a 
prispievajú ku kvalite bývania v budove 
a jej okolí. Najmä v súvislosti s hospo-
dárením s dažďovou vodou sú zelené 
budovy dôležitou súčasťou sveta stavieb, 
pretože minimalizujú vplyv budovy na 
jej okolie. Strešné priestory zároveň 
ponúkajú priestor na inštaláciu obnovi-

teľných zdrojov energie. Fotovoltaické 
systémy na výrobu elektrickej energie sú 
pre investorov ekonomicky zaujímavé 
vďaka možnosti pripojenia k elektrickej 
sieti, pričom vysoká účinnosť týchto 
zariadení je samozrejmosťou. 

Reko z materiálov Optigrün international AG

Foto: Optigrün international AG

01 Nový podporný systém OPTIGRÜN-SOLAR 

FKD 

02 Prvý rad so základnou doskou a drenážnou 

fóliou OPTIGRÜN je položený

03 Vstavaný nový podporný systém OPTI-

GRÜN-SOLAR FKD s naloženým substrátom
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N
a stole je teda otázka, ako bude 
samotný reštart ekonomiky 
prebiehať. Obnovenie ekonomiky 
by malo byť spojené so zvýšením 

sebestačnosti podnikov a domácností 
a s ich menšou energetickou závislosťou. 
Takéto smerovanie je potrebné aj pri 
neustále sa zvyšujúcich cenách energií 
a našej závislosti na fosílnych palivách. 
Negatívny vývoj emisií je potrebné v čo 
najväčšej miere eliminovať a je potreb-
né implementovať „zelené riešenia“. 
Treba si uvedomiť, že práve energetická 
nezávislosť a rozumná transformácia na 
obnoviteľné zdroje pomôže zastabilizo-
vať ceny energií.

ZVÝŠENIE SEBESTAČNOSTI
Slovenský výrobca THERMO/SOLAR 
Žiar ako najstarší výrobca slnečných 
kolektorov má riešenia, ktoré pomô-
žu výrazne zefektívniť výrobu TÚV a 
napomôcť tým zvýšeniu sebestačnosti 
budov. V letných mesiacoch je ohrev 
TÚV v rodinných domoch takmer 
úplne sebestačný a vo väčšine prípa-
dov nie je potrebný  doohrev.  Ak by aj 
takáto situácia nastala, nie je žiadny 
technický problém ju vyriešiť. Výrobca 
THERMO/SOLAR Žiar ponúka solárne 
systémy pre široké portfólio zákazníkov, 
od malých rodinných domov, cez bytové 
domy až po veľké priemyselné aplikácie. 
Vzhľadom na neustále zvyšovanie cien 

Vplyv nárastu cien energií  
a rozvoja zelenej energie  
na ekonomiku po koronakríze
UPLYNULÉ ROKY SME ZAŽÍVALI NESTABILNÚ SITUÁCIU V SÚVISLOSTI S CELOSVETOVOU 
PANDÉMIOU A STRACHOM Z NEISTEJ BUDÚCNOSTI. V TOMTO ROKU SME SVEDKAMI NEUSTÁLE 
SA ZVYŠUJÚCICH CIEN ENERGIÍ A ČELÍME NESTABILNÝM DODÁVKAM ENERGETICKÝCH KOMODÍT. 
ZNÍŽENIE EMISIÍ POČAS TRVANIA PANDÉMIE, KTORÉ KLESLI CELOSVETOVO O 7 %, VŠAK NEBUDE 
TRVALÉ. PO KORONAKRÍZE SA PREDPOKLADÁ OŽIVENIE EKONOMIKY A TÝM PÁDOM AJ 
OPÄTOVNÉ ZVYŠOVANIE EMISIÍ. TAKÝTO VÝVOJ JE VŠAK V ROZPORE S PLÁNMI EURÓPSKEJ ÚNIE, 
KTORÁ POČÍTA DO ROKU 2030 S 32,5 %-NÝM PODIELOM OBNOVITEĽNEJ ENERGIE. 

stavba energetické alternatívy
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energií a nepredvídateľnosť situácie s ich 
plynulými dodávkami sa investícia do 
slnečných kolektorov oplatí stále viac, 
a to nielen z finančnej stránky, ale aj zo 
strany väčšej nezávislosti od dodáva-
teľov energií. Envirorezort Slovenska 
sľubuje zelený reštart ekonomiky vo 
vyhlásení Plánu obnovy budov, ktorá sa 
má spustiť v 3. kvartáli roku 2022. Veľkú 
časť v tomto pláne tvorí aj samotná pod-
pora inštalácií slnečných kolektorov. 

Dobrá správa je, že v roku 2022 sa počíta 
aj s pokračovaním projektu Zelená 
domácnostiam. Dôležité je, aby vlády 
jednotlivých krajín podporovali rovnaký 
zelený cieľ a dopady zvyšovania cien 
energií a nedostatku surovín vo svete 
boli čo najmiernejšie. Avšak k tomu-
to kroku môže prispieť aj každý z nás 
v spolupráci s kvalitnými riešeniami, 
ktoré THERMO/SOLAR Žiar ponúka.

5 DÔVODOV, PREČO ZVOLIŤ 
SLNEČNÉ KOLEKTORY OD 
THERMO/SOLAR

MIMORIADNE DLHÁ ŽIVOTNOSŤ
Spoločnosť stavia na svojich dlhoroč-
ných skúsenostiach v oblasti výskumu 
a vývoja. Výrobky spoločnosti THER-
MO/SOLAR Žiar, s. r. o., majú praxou 
overenú vyše 40-ročnú životnosť. Takou-
to spoľahlivosťou sa nemôže v súčasnos-
ti prezentovať žiadny európsky výrobca 
slnečných kolektorov. 

ZÁRUKA 12 ROKOV
O tom, že spoločnosť THERMO/SOLAR 
si stojí za kvalitou svojich výrobkov, 
svedčí aj fakt, že na ne poskytuje záruku 
12 rokov. V súčasnosti ide o najdlhšiu 
záruku na slnečné kolektory na európ-
skom trhu.

SLOVENSKÝ VÝROBOK
Kúpou kolektorov od spoločnosti 
THERMO/SOLAR Žiar dostáva zákazník 

istotu, že kupuje výrobok, na ktorého 
vývoji a výrobe sa podieľajú zamestnanci 
slovenskej spoločnosti.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
THERMO/SOLAR má individuálny 
prístup ku každému zákazníkovi a je 
schopný zabezpečiť nielen dodávky 
štandardných zostáv, ale tiež špecifické 
riešenia na základe požiadaviek archi-
tekta, projektanta alebo koncového 
užívateľa výrobkov.

VÝBORNÝ POMER CENA/KVALITA
Ak si zákazník vyberie zariadenie od 
spoločnosti THERMO/SOLAR, môže 
ročne usporiť až 250 eur na ohreve teplej 
vody, a to najmenej v priebehu najbliž-
ších 30 rokov, takže má teplú vodu počas 
väčšiny roka prakticky zadarmo. Viac na 
www.thermosolar.sk.

Reko z materiálov THERMO|SOLAR

Foto:  THERMO|SOLAR
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AJ KEĎ JAR UŽ NEÚPROSNE KLOPE NA DVERE, TAK TREBA MYSLIEŤ NA ĎALŠIU ZIMU. OHEŇ JE 
JEDNÝM ZO ZÁKLADNÝCH ŽIVLOV, KTORÉ PRE DOKONALÚ HARMÓNIU PRIESTORU MUSÍME 
ZAKOMPONOVAŤ AJ DO NÁŠHO BÝVANIA. POSEDENIE PRI TEPLUČKOM KRBE A PRASKAJÚCE 
HORIACE DREVO ZAHREJÚ TELO I DUŠU. AKÝ KRB KÚPIŤ DO DOMU TAK, ABY DOKÁZAL VYHRIAŤ 
PRIESTORY A ZÁROVEŇ VZHĽADOVO LAHODIL INTERIÉRU?

Ako zladiť interiér s krbom?
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OHNISKO KRBU BEZPROSTRED-
NOU SÚČASŤOU INTERIÉRU
Jedným z populárnych riešení sú troj-
stranné krbové vložky. Vyznačujú sa 
až tromi priehľadnými stenami a po-
skytujú možnosť vystavať krb v strede 
miestnosti, preto sú ideálne na osadenie 
do priečky končiacej voľne v priestore. 
K dispozícii sú dvierka s hore výsuv-
ným mechanizmom alebo spôsobom 
otvárania do strany. Ohnisko sa vďaka 
použitiu trojstranných krbových vložiek 
vysúva priamo do priestoru a stáva sa 
bezprostrednou súčasťou interiéru. Celá 
realizácia krbu vyzerá skvostne a záro-
veň podčiarkuje úlohu krbu ako zdroja 
povestného tepla domova.

KRB AKO DELIACI PRVOK  
MIESTNOSTI
Obojstranné krbové vložky sú vhodné 
ako na zabudovanie do voľne ukončenej 
priečky, tak aj do steny. Ich hlavnou 
devízou je prítomnosť sklených dvierok 
na dvoch stenách, preto sú predurčené 
najmä na vybudovanie výrazných krbov 
v stredových stĺpoch miestnosti. Takéto 
riešenie krbu navyše šikovne opticky 
oddelí jednotlivé zóny centrálnej miest-
nosti bývania, no zostane prirodzenou 
súčasťou celého otvoreného priestoru. 
Čiastočné priečky v strede miestnosti, 
do ktorých sa obojstranné krby osádza-
jú, dokonca nemusia byť vybudované až 
po strop, keďže rúru na odvod splodín 
horenia nie je nutné za každých okolnos-
tí skrývať. Celému interiéru tak dodajú 
mierne industriálny charakter.

AKÝ OBKLAD NA KRB ZVOLIŤ?
Okrem krbovej vložky sa pod dobrý 
dojem z krbu podpisuje aj obklad na krb. 
Podľa toho, aký typ krbu ste si zvolili, sa 
vyberá aj hrúbka a druh obkladu. Lepiť 
ťažké druhy obkladu na slabšiu kon-
štrukciu krbu by bol nezmysel, preto by 
sme si dizajn krbu mali ujasniť ešte pred 
výberom konkrétneho typu krbu. Hrubý 
obklad tiež spôsobí pomalšie odvádza-
nie tepla z tela krbu a zvýšenú teplotu 
vo vnútri krbu. Štandardne sa ako 
obklad na krb používa keramika, žula, 
travertín, pieskovec, lícové tehly alebo 
žiarobetónové platne. Všetky obklady sú 
žiaruvzdorné a veľký efekt docielite na-
príklad aj tým, ak obklad z krbu použije-
te i inde v interiéri, dokonca i v exteriéri. 
Zoženiete ich v rozmanitých farbách 
a štruktúrach, matné i lesklé. Moderne 
zariadené interiéry často ako obklad 
na krb využívajú aj oceľ a betón v roz-
ličných farebných prevedeniach. Svoj 
vysnívaný krb si môžete nakonfigurovať 
na webstránke www.svarogus.sk presne 
podľa vašich predstáv.

Reko z materiálov SVAROGUS

Foto: SVAROGUS

V súčasnosti vyhrávajú u majiteľov 
rodinných domov čisté línie krbov 
a jednoduché tvary. Ako povrchová 
úprava sa pre krby najčastejšie 

používa tepluodolná kachliarska omiet-
ka. Takéto prevedenia sú často doplnené 
zaujímavými kontrastujúcimi prvkami. 
Môže ísť o keramické či kamenné rímsy, 
niky na drevo či dekoráciu alebo umelec-
ké stvárnenie povrchov pomocou špeci-
álnych špachtľovacích techník. Tie doda-
jú krbu neopakovateľnú jedinečnosť.

ODBORNIK RADÍ 

Tvarovo sú podľa našich 

skúseností najžiadanejšie 

obojstranné, trojstranné alebo 

rohové presklenia krbových 

vložiek. Pri čelných preskleniach sú to 

zase širokouhlé formáty krbových vložiek. 

Uprednostňované sú hlavne dvierka 

s hore výsuvným mechanizmom otvárania. 

Dvierka krbovej vložky sa tak neodklápajú 

do priestoru, ale vysúvajú sa smerom hore. 

Dôležité je v tomto prípade dvojnásobne 

dbať na výber kvalitného výrobcu, aby boli 

dvierka tesné, konštrukčne robustné a 

zároveň jemné a estetické na pohľad. 

Ing. Daniel Mičic, SVAROGUS,

člen Cechu kachliarov
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M
ôžu to byť napríklad betónové 
imitácie tehly, kameňa či dreva. 
Majú prirodzený a autentický 
vzhľad pôvodných materiálov, 

avšak bez zložitej údržby. Výrobky 
Stone BriCK®  sú vítanou alternatívou 
a vznikajú podľa špeciálnej receptúry 
z vibroliateho betónu, doplneného 
prísadami na zušľachtenie zmesi. Farbia 
sa celoprierezovo, čím sa zabezpečí ich 
farebná stálosť. Všetky kusy sa vyrábajú 
ručne ako originálne produkty.

BETÓN JE IN
Obklady stien majú široké využitie 
v interiéri aj exteriéri. Skrášlia vzhľad 
vnútorných stien, ale aj fasády, sokle 
domov, murované ploty, stĺpy, komí-
ny, krby, štýlové vinárne, bary, pivnice 
a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných odtie-

ňoch, vrátane rohových prvkov. Tehlový 
a kamenný obklad Stone BRiCK® dodáva 
akýmkoľvek stavebným prvkom nena-
hraditeľnú atmosféru.

VÍTANÁ ALTERNATÍVA
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru. Šľa-
páky a podvaly sa používajú na realizáciu 
chodníkov alebo terás v záhradách. Ich 
výhodou je hlavne to, že nepotrebujú 
každoročnú pravidelnú údržbu a nepod-
liehajú vplyvom počasia ako ich prírodný 
náprotivok. Šľapáky nájdete v imitácii 
dreva agátu, jaseňa, čerešne i kvetinové-
ho lemu.

ŠIROKÉ PORTFÓLIO
Široké produktové portfóĺio spoločnosti 
Byt – In je doplnené aj o betónové ploty 
s technológiou vibroliatia, čím sa do-
sahuje vysoká kvalita povrchu panelov 
a ich dlhá životnosť. Viac na stránke 
www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

Udržateľný a funkčný stavebný materiál
BETÓN MÁ VO VÝSTAVBE 
SVOJE NEZASTUPITEĽNÉ 
MIESTO. JE TO 
NAJROZŠÍRENEJŠÍ STAVEBNÝ 
MATERIÁL, KTORÝ SA 
VYVÍJA AJ K NOVÝM 
FUNKČNÝM VÝROBKOM 
SO ŠIROKÝM UPLATNENÍM. 
VĎAKA VLASTNOSTIAM, 
AKO JE VYSOKÁ PEVNOSŤ 
A DOBRÁ TVAROVATEĽNOSŤ, 
S NÍM MÔŽETE  DOCIELIŤ 
POŽADOVANÝ VÝRAZ 
RÔZNYCH PRVKOV 
ARCHITEKTÚRY, KTORÉ 
ZAPADAJÚ DO AKÉHOKOĽVEK 
STAVEBNÉHO ŠTÝLU.
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N
a trhu je dostupné veľké množstvo 
druhov a typov betónového oplo-
tenia, ktoré sa líši nielen svojím 
vzhľadom, ale najmä pevnosťou 

a odolnosťou. Z tohto dôvodu je dôležité 
dbať pri jeho výbere na kvalitu. 

SPRÁVNY VÝBER
Aby bolo betónové oplotenie celoživot-
nou investíciou, je dôležité si vybrať 
dodávateľa, ktorý pri výrobe používa 
tie najkvalitnejšie suroviny. Samotná 
výroba betónového oplotenia je vysoko 
automatizovaným procesom riadeným 
počítačom, čím je možné dosiahnuť 
presné pomery jednotlivých prísad a 
zabezpečiť tak stabilne vysokú pevnosť 
betónu. Aby boli na strane odberateľov 
naplnené očakávania vysokej spoľahli-
vosti, dostatočnej životnosti či nízkych 
nárokov na údržbu, priebežne sú vyko-
návané testy v nezávislých akreditova-
ných laboratóriách. Výrobca kvalitných 
betónových plotov by mal mať certifikát 
podľa normy STN EN 12839, teda aj 
právo používať značku CE. Toto ozna-
čenie je potvrdením toho, že výrobky 
sú v súlade s príslušnými požiadavkami 

európskych technických predpisov týka-
júcimi sa bezpečnosti výrobkov, ochrany 
spotrebiteľa, verejného zdravia i ochrany 
životného prostredia. 

AJ STĹPIK JE DÔLEŽITÝ
Pri výbere oplotenia si treba všímať aj 
to, či je stĺpik upravený na odtok vody. 
Podľa normy STN EN 12839, na ktorú 
sa výrobcovia často odvolávajú, musí byť 
vrch stĺpika šikmý či zaoblený tak, aby 
z neho stekala voda. Životnosť stĺpika, 
ktorý nie je upravený na odtok vody, 
môže byť až o polovicu menšia. Výrobca 
Lukabeton sa riadi touto normou a vy-
rába betónové ploty, ktoré majú stĺpiky 
upravené na odtok vody, a preto majú 
väčšiu životnosť. 

Taktiež si treba všímať hrúbku stĺpikov 
a množstvo použitej betonárskej ocele. 
Výrobca  Lukabeton má v kompletnom 
trojmetrovom stĺpiku, ktorý váži 170 kg, 
použitých 24 metrov betonárskej ocele 
hrúbky 6 mm, ktorá mu spolu s betó-
nom triedy C 35-45 dáva pevnosť v ohy-
be nad 10 000 N. Pre ľahšiu manipulo-
vateľnosť v záhradách, miestach, kde sa 

Betónové oplotenie
        Dôležitý je správny výber a montáž

BETÓNOVÉ OPLOTENIE JE 
VHODNÝM RIEŠENÍM, AK 
CHCE MAJITEĽ NEHNUTEĽNOS-
TI SVOJ MAJETOK ČO NAJ-
SPOĽAHLIVEJŠIE OCHRÁNIŤ. 
JE PODSTATNE PEVNEJŠIE A 
STABILNEJŠIE, TEDA I BEZPEČ-
NEJŠIE. VĎAKA SVOJEJ NEPRIE-
PUSTNOSTI TAKTIEŽ ZAISŤUJE 
DOKONALÉ SÚKROMIE.

01

02 03

stavba materiály
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nedajú použiť stroje, ponúka Lukabeton 
stĺpiky vyrobené z dvoch polovičiek, 
ktoré sa vo vrchnej časti spájajú pozin-
kovanou skrutkou. 

SPRÁVNY POSTUP PRI MONTÁŽI
Aby betónový plot slúžil desiatky rokov 
bez nutnosti dodatočných finančných in-
vestícií do obnovy alebo opráv, potrebuje 
kvalitnú montáž. Výrobca Lukabeton, 
ktorý ploty vyrába, ale nestavia, odpo-
rúča stavbu plotu nepodceňovať. Veď 
takáto stavba musí plniť účel minimálne 
50 rokov a viac. 

Samotnú montáž je lepšie zveriť staveb-
nej firme, ale ak sa rozhodnete betónový 
plot postaviť sami, tak si pozorne prečí-
tajte návod na montáž. Skôr ako začnete 
s realizáciou, tak si zvoľte najvhodnejší 
variant montáže, vhodný pre stavbu 
oplotenia.

SO ZÁKLADOM ALEBO BEZ? 
Odporúča sa robiť montáž so základom, 
preto treba dodržať odporúčané beto-
nárske a výkopové práce v návodoch. Ak 
vám betónový plot bude stavať mon-
tážna firma, spôsob ich montáže si vo 
vlastnom záujme odkontrolujte (zmeraj-
te si hĺbku výkopových prác a rozmery 
medzi stĺpikmi).

HĹBKY A ROZMERY PÄTIEK ZÁVISIA OD: 

1. Základová škára musí ležať v nezámrznej 

hĺbke, aby sa predišlo poškodeniu základu 

vodou a mrazom! Na základe nadmorskej 

výšky má Slovensko tri teplotné pásma, 

podľa ktorých sa určuje nezámrzná zákla-

dová škára. Pre južné Slovensko je hĺbka ne-

zámrznej škáry 70 cm, stred Slovenska asi 

80 cm a sever Slovenska môže byť až v hĺbke 

100 cm. Montáž oplotenia v južnej časti 

Slovenska sa odporúča so základom 2,4 m.

2. Od vetrovej oblasti.

3. Od miestnej geológie (piesok, voda, svah).

4. Od výšky oplotenia nad zemou.

Mať kvalitný plot znamená omnoho viac 
ako obyčajné vymedzenie priestoru. Plot 
totiž predstavuje určitú ochranu majet-
ku, a preto by mal byť odolný. 

Bližšie informácie, tipy a rady nájdete na 
stránkach www.lukabeton.sk.

Reko v spolupráci s Lukabeton

Foto: Lukabeton

04

05

01 Betónové ploty s najpevnejšími stĺpikmi 

a pevnosťou v ohybe až 11000 N.

02 Konkurenčný plot, ktorý má nízke para-

metre kvality, čo znamená, že pri výrobe sa 

používa iba polovica cementu a výstuže. 

03 Kvalitný betónový plot od výrobcu Lukabe-

ton je na celý život, čoho dôkazom sú protoko-

ly zo skúšok v TSÚS.

04 Konštrukčne kvalitné a vizuálne estetické 

spracovanie povrchovej úpravy so vzorom 

Lamela.

05 Pri výrobe zosilnenej betónovej dosky je 

použitých 15 metrov betonárskej ocele
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PRODUKTY Z KVALITNÉHO KOMPOZITU DREVA A POLYMÉRU SA DNES NAJČASTEJŠIE UPLATŇUJÚ 
V EXTERIÉRI V PODOBE ATRAKTÍVNYCH TERÁS, PLOTOV A OBKLADOV STIEN. V POROVNANÍ 
S VÝROBKAMI Z DREVA PONÚKA WPC NEPOROVNATEĽNE VÄČŠIU ODOLNOSŤ A NÁSOBNE 
DLHŠIU ŽIVOTNOSŤ PRI VÝRAZNE NIŽŠEJ NÁROČNOSTI NA ÚDRŽBU.

KVALITNÉ WPC 
je stávkou na istotu

01

02
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H
lavným cieľom vývoja WPC (Wood-
-Plastic Composite) bolo eliminovať 
nežiaduce vlastnosti dreva, ktoré 
sa časom prejavujú predovšetkým 

pri jeho použití mimo obytných častí 
stavieb. Ide hlavne o malú odolnosť voči 
hubám, hmyzu, oderu, ale aj bazénovej 
chémii. Drevu prekážajú splodiny, náhle 
zmeny teplôt, vlhkosť aj UV žiarenie.

EKOLÓGIA NA PRVOM MIESTE
K najvýznamnejším európskym výrob-
com a dodávateľom kvalitného dreve-
ného kompozitu patrí česká spoločnosť 
WPC – WoodPlastic. Výroba ich dosiek 
Terafest® prebieha na báze extrúzie za 
pomoci laserovo kontrolovanej tech-
nológie, ktorá zaručuje maximálnu 
presnosť. Spoločnosť pri výrobe využíva 
drevnú hmotu zo zvyškového dreva z eu-
rópskych lesov výhradne od dodávateľov 
s certifikáciou PEFC. To znamená, že 
lesy, z ktorých pochádza, sú obhospoda-
rované tak, aby bola zaistená ich trvalá 
udržateľnosť. 

Zloženie finálnej zmesi je patentovo 
chránené, kompozitné dosky Terafest® 
obsahujú zhruba 60 % vybranej drevnej 
múčky a 40 % panenského polyetylénu 
HDPE rovnakého typu, aký sa obvykle 
používa v zdravotníctve alebo v gastro-
nómii.

Spoločnosť WPC – WoodPlastic vo 
svojom závode v stredočeských Buko-
vanoch produkuje zhruba 6 kilometrov 
plnoprofilových kompozitných dosiek 
za 24 hodín. Súčasťou každého výrobku 
opúšťajúceho brány závodu je aj unikát-
ny číselný kód garantujúci jeho najvyššiu 
akosť a originálny pôvod.

MIMORIADNA ODOLNOSŤ
Pre dlhú životnosť terasy je najdôleži-
tejšie to, z čoho a ako sa vyrábajú dosky. 
Rozdiely v kvalite terás z kompozitu, 
ktoré si dnes na trhu môžeme zaobsta-
rať, môžu byť priepastné. Lacné dosky 
dovážané vo veľkých objemoch z Ázie 
často postrádajú práve tie požadované 
parametre, kvôli ktorým bolo WPC 
vyvinuté. Ide predovšetkým o odol-
nosť a dlhú životnosť. Dosky Terafest® 
odolávajú všetkým rozmarom počasia – 
dažďu, snehu, mrazu aj UV žiareniu. 
Minimálne nasiakavý materiál je rezis-

tentný voči náhlym výkyvom teplôt, 
ale aj bazénovej chémii či slanej vode. 
Materiál je stálofarebný, nemení svoj 
tvar a nešedne.
K atraktívnemu vzhľadu a mimoriadnej 
odolnosti terás od WPC – WoodPlastic 
prispieva skryté kotvenie dosiek pomo-
cou kompletu Smart. Dômyselný systém 
z hliníka zahŕňa spojky, klipy a nosiče, 
ktoré do seba presne zapadajú a zais-
ťujú pevnosť konštrukcie bez nutnosti 
vŕtania. Konštrukcia je pevná, odolná 
a je možné s ňou ľahko manipulovať, 
čo urýchľuje montáž. Hlavným plusom 
dosiek Terafest® však zostáva ich dlhá 
životnosť pri zachovaní všetkých kľúčo-
vých vlastností materiálu a minimálna 
finančná aj časová náročnosť na údržbu. 
Terasu z kvalitného WPC nie je potreb-
né natierať, olejovať ani impregnovať. 
Úplne postačí ju občas zamiesť a dvakrát 
do roka opláchnuť prúdom vody.

REPREZENTATÍVNY VZHĽAD
Akokoľvek WPC u záujemcov bodu-
je predovšetkým svojimi funkčnými 
vlastnosťami, zvyšujú sa aj nároky na 
estetickú hodnotu výrobkov. WPC – 
WoodPlastic preto pri navrhovaní nové-
ho produktu spolupracuje s dizajnérmi, 
ktorí sa zameriavajú na atraktivitu 
sortimentu spoločnosti. Vďaka tomu 
pôsobia povrchy terás, plotov a obkladov 
reprezentatívne, sú príjemné na dotyk 
a dosky sú k dispozícii v širokom spektre 
prirodzených farebných odtieňov.

Dobre navrhnuté a správne nainštalova-
né terasy z kvalitného kompozitu môžu 
patriť k ozdobám každej záhrady. Dosky 
Terafest® dokážu vďaka svojim vlastnos-
tiam a atraktívnemu vzhľadu zásadným 
spôsobom pozdvihnúť dojem z celého 
priestoru a z každého dňa na terase uro-
biť malý sviatok. Viac informácií nájdete 
na www.woodplastic.sk.

Reko z materiálov WPC – WoodPlastic

Foto: WPC – WoodPlastic

01 Terasa od WPC – WoodPlastic,  

produktový rad Terafest®

02 Uplatnenie v exteriéri v podobe 

atraktívnych terás, produktový rad Terafest®

03 Dlhoročná životnosť výrobkov je 

preukázaná rokmi používania po celom svete, 

produktový rad Terafest®

04 Všetky výrobky sú rezistentné voči 

chlórovanej i slanej vode,  

produktový rad Terafest®

03

04
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Rekonštrukcia záhrady
ZÁHRADY SVOJIM MAJITEĽOM ČASTO NEPRINÁŠAJÚ TOĽKO RADOSTI A PROSPECHU, KOĽKO BY 
MOHLI. ZÁHRADA ICH NELÁKA OPUSTIŤ POHODLNÉ OBÝVAČKY A VYJSŤ SI VON. ZÁHRADNÝ 
ARCHITEKT Z ATELIÉRU FLERA FERDINAND LEFFLER HOVORÍ: „ZÁHRADA MÔŽE UROBIŤ VÁŠ 
ŽIVOT KRAJŠÍM, DOPRAJTE SI TO.“ A AKÉ SÚ NAJČASTEJŠIE CHYBY, KTORÉ V ZÁHRADÁCH STÁLE 
OPAKUJEME? 
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N
ajčastejších chýb je niekoľko. 
Najzákladnejším prešľapom je však 
nekoncepčnosť – ľudia realizujú 
svoje záhrady po častiach, ale bez 

predchádzajúceho konceptu. Záhrada vo 
výsledku nepôsobí harmonicky a nebýva 
ani praktická. Často chýba trvalkové 
poschodie a stromy. Sú to práve stromy, 
ktoré vytvárajú pocit záhrady. Trvalky 
zas dodávajú záhrade celoročnú pre-
menlivosť  a každej zelenej zóne pocit 
zabývanosti a útulnosť. Zabúdame často 
podporiť aj výhľady z okien obývačky, 
aby nás malo z interiéru čo vytiahnuť 
von. Pred okná obývačky si postavíme 
vírivku a celý rok namiesto zelenej krásy 
pozeráme na umelohmotný kryt.

Dobre, teraz už viem, čo robím zle, 
ale neviem, ako to napraviť...
V takom prípade máte niekoľko mož-
ností. Začať študovať záhradnú archi-
tektúru, zavolať si domov záhradného 
architekta alebo to skúsiť sami. V jed-
notlivých detailoch vám môžu pomôcť 
videotutoriály na internete, ale najdôle-
žitejší je koncept.

Ako pri návrhu „urob si  sám“ po-
stupovať?
Začnite tak, že si do jednoduchého ná-
kresu domu a hraníc pozemku zakreslíte 
všetky vstupy a výstupy z domu a na 
pozemok. Odporúčame mierku 1 : 100. 
1 cm na papieri je 1 m v skutočnosti.

Potom začíná dobrodružstvo poznávánia 
špecifík záhrady. Chodíte po záhrade, 
pozorujete a všetky odpovede značíte do 
do pôdorysu:

  Ako sa záhradou pohybuje svetlo 
a tieň? 

  Odkiaľ a ako veľmi na pozemok 
fúka? 

  Vedú cez záhradu inžinierske siete  
alebo ochranné pásma? 

  Ako sa v mieste drží voda? (Vyznačte 
do pôdorysu. Nezabudnite si zakresliť 
aj suchšie miesta pod veľkými stroma-
mi.) 

  Ako je dom na pozemku usadený 
z hľadiska výšok? 

  Ako je dom na pozemku usadený 
z hľadiska priestoru? 

  Vstupy a výstupy na pozemok. 
  Vstupy a výstupy z domu. 
  Ponúka pozemok nejaké výhľady,  
ktoré stoja za to podporiť? 

  Čomu sa chcete otvoriť? 
 Odkiaľ je pohľad na dom a záhradu  
najkrajší? 

  Kde majú susedia na záhrade pobyto-
vé zóny? 

 Čo narúša súkromie v záhrade? 

Keď si toto všetko zodpoviem, ako 
mám postupovať ďalej?
Keď si napríklad poviete: tu na mňa 
sused pozerá a ja sa tu chcem opaľovať 
v bikinách, tak si medzi seba a suseda 



104

relax záhrada

naplánujte buď pevnú stenu, alebo 
poriadny zelený paraván. Keď viete, že 
na terase v lete nevydržíte od obeda do 
večera, pretože tam je horúco, tak si sem 
naplánujte tieň koruny stromov (strom 
je totiž najlepšia klimatizácia) alebo 
ďalšie technické zatienenia.

A ďalej? Čo ak chce manžel na záhra-
de fitness, ja si chcem v pokoji čítať 
svoju obľúbenú knižku a deti túžia 
po obrovskom bazéne. Ako naplá-
novat toto všetko?
Celá rodina si sadnite a napíše si tzv. zá-
žitkový wishlist, zoznam prianí. Každý 
si povie, čo si chce v záhrade splniť. Pre 
každý zážitok budete potom vo svojom 
koncepte hľadať miesto. Vedľa „zážit-
kového wishlistu“ si napíšte aj „wishlist 
praktický“. Ak potrebujete napríklad 
kôlňu, domček na náradie, sušiak na bie-
lizeň, ďalšie úložné priestory, kompostér 
alebo ďalšie státie pre autá. A opäť pre 
každý prvok hľadajte miesto v záhrade. 
Nezabudnite, že ste sa pri poznávaní 
záhrady chceli odcloniť od susedného 
pozemku, tak sem si neplánujete žiadnu 

terasu, ale napríklad práve domček na 
náradie alebo kôlňu.

A kvety?
Porozumieť kvetom a nájsť pre ne naj-
vhodnejšie miesta trvá roky. Levanduľa 
chce sucho, slnko a kamennú pôdu, ne-
dávajte ju dokopy s hortenziou. Potom 
sa utrápíte starostlivosťou a kvety zase 
túžbou vám vyhovieť. Podobných príkla-
dov by som našiel veľa. My sme pre na-
šich študentov vymysleli fígeľ – ponúka-
me im ucelené kombinácie rastlín, ktoré 
vieme, že spolu dobre koexistujú a že sa 
im bude na danom stanovišti dariť. Sú 
vymyslené pre záhony 2 x 3 metre a na-
šli sme aj spôsob, ako si záhon prispôso-
biť danému tvaru na záhrade.

Na čo by sme nemali zabúdať?
Rastliny nevysádzajte pod žiadne fólie, 
ktoré majú brániť zaburineniu. Pokiaľ 
ich na záhrade máte, choďte von a vytr-
hajte ich. Dosaďte tam rastlinky a záhon 
zamulčujte. Nepodceňte spracovanie 
pôdy. Inak sa budete o tri roky diviť, že 
vám kvetina ani strom nerastú, ale ka-
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marátom to na ich záhrade kvitne, plodí 
a krásne bujnie.

Čo by v žiadnej záhrade nemalo 
chýbať?
Strom, lavička a radosť. Žite vo svojej 
záhrade!

POHODA PRE JEDNÉHO
Vo vkusnom pražskom developerskom 
projekte žije v dvojpodlažnom radovom 
domčeku milá svetlovláska so svojou 
psiou kamarátkou: „Okolie mi hovorí, že 
moja záhrada je pekná, ale ja som per-
fekcionistka a viem, že má potenciál byť 
oveľa krajšia.“ Ferdinand predovšetkým 
navrhol: „Existujúcu terasu sme rozšírili 
o viac ako meter a kvôli psíkovi zachováme 

časť trávnika. Do priestoru pridáme husté 
záhony kríkov a trvaliek, čím docielime ne-
prehliadnuteľnosť na prvý pohľad. Cestička 
s nášľapmi povedú kroky aj pohľady až ku 
kútu s masívnou lavicou a vodným prvkom. 
A pridáme stromy. Stromy chýbajú snáď 
vo všetkých novo zakladaných záhradách. 
Pointou záhrady sa stane lavica s jedno-
duchým vodným prvkom. Misa zachytáva 
dažďovú vodu a láka nielen vtáky a hmyz, 
ale aj psiu slečnu Evelin.“ 

TIP: Témou premeny bola rekonštrukcia 
existujúcej terasy. Pôvodný zámer vyme-
niť zlé dosky za nové a terasu rozšíriť, 
nevyšiel. Všetko drevo bolo odspodu 
zhnité, a tak sa musela celá terasa posta-
viť znova. 

„Doprajte si v záhrade zážitky, po ktorých 
túžite. Realizácia svojpomocne má svoje 
obrovské čaro a nevidím dôvod, prečo by ste 
aspoň časť svojej záhrady nemohli vytvoriť 
sami. Existuje celý rad finančne dostupných 
riešení a alternatív bez toho, aby ste museli 
zľaviť z dizajnu a praktickosti.“

TIP: Online kurz Žijte ve své zahradě 
vám pomôže pri plánovaní alebo re-
konštrukcii vlastnej záhrady. Minikurz 
Chytře na realizaci vám zase pomôže 
svoje sny uskutočniť ihneď a bez veľ-
kých nákladov. Viac na stránke  
www.zijtevesvezahrade.cz. 

Ferdinand Leffler
Foto: Atelier Flera

PRED PO
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A
by voda v jazierku bola stále čistá 
a priezračná, je vhodné kontrolo-
vať základné parametre vody, kto-
ré vplývajú na jej kvalitu a čistotu. 

Sledované parametre sa určujú práve 
podľa tohto využitia. 

KVALITA VODY 
V jazierku na kúpanie sa stanovujú 
okrem základných fyzikálno-chemických 
parametrov aj mikrobiologické paramet-
re (napríklad črevné entrokoky, Escheri-
chia coli a iné). V jazierku určenom pre 
chov rýb sa sleduje fyzikálno-chemické 
zloženie v presných parametroch podľa 
danej vyhlášky tak, aby nesprávne hod-
noty nespôsobovali zazelenanie vody, 
tvorbu vláknitých rias a zakalenie vody.

DÔLEŽITÁ ROVNOVÁHA
Ak sa chcete vyhnúť problémom s kva-
litou jazierka, nedopúšťajte jazierko 
vodou z neznámeho zdroja. Voda 
v rieke, v studni či v potoku dokáže 
úplne rozhodiť chemickú a aj biologickú 

relax záhrada

rovnováhu v jazierku, a tým zničí všetku 
vašu námahu zo začiatku sezóny.

ZLATÁ STREDNÁ CESTA
Všeobecne sa dá povedať, že akú vodu 
pijeme, taká sa hodí aj do jazierka. Pre 
naše záhradné jazierka s rybami bude 
platiť zlatá stredná cesta, čo sa týka hod-
noty nameranej celkovej tvrdosti. Veľmi 
mäkká voda neprospieva ani rybám, ani 
vodným rastlinám.

PARAMETRE KVALITY
Vápnik, horčík, kyslík a pH  patria medzi 
najdôležitejšie parametre pri kvalite 
vody v jazierku a  ich nedostatok alebo 
zvýšené množstvo môže viesť k zdravot-
ným problémom rýb a vodných rastlín. 
Ryby a vodné rastliny, ktoré v jazierku 
máme, pochádzajú tiež z povrchových 
vôd, ktoré sú mäkké až stredne tvrdé 
a majú prirodzene správne prostredie. 

ABY PRÁCA NEVYŠLA NAZMAR
Pokiaľ chcete, aby vaša práca so záhrad-
ným jazierkom nevyšla nazmar, dajte 
si celkovú kvalitu vody a jej parametre 
zmerať v akreditovanom laboratóriu 
AQUASECO, s. r. o., v Ivanke pri Dunaji, 
kde vám vždy aj odborne poradia, keby 
sa napríklad niektoré parametre odlišo-
vali od bežných hodnôt. Viac na stránke 
www.aquaseco.sk.

Reko z materiálov Aquaseco

Foto: archív firiem a redakcie

VLASTNOSTI PODZEMNEJ 
VODY SA NEUSTÁLE MENIA 
A, SAMOZEJME, NÁSLEDNE 
AJ PARAMETRE JAZIERKO-
VEJ VODY. TIETO SÚ VŠAK 
ZÁVISLÉ OD VONKAJŠIEHO 
PROSTREDIA, KTORÉ NA 
JAZIERKO NEUSTÁLE PÔSO-
BÍ. JAZIERKA DELÍME PODĽA 
VYUŽITIA DO DVOCH KA-
TEGÓRIÍ. JAZIERKO S VYUŽI-
TÍM NA KÚPANIE A JAZIER-
KO NA CHOV OKRASNÝCH 
RÝB. 

Vplyv podzemnej vody 
na kvalitu záhradného jazierka
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dodávka a montáž rodinných bazénov, plavární a wellness 
rekonštrukcie bazénov, prekrytia bazénov a terás 
výstelka bazénov ťažkou fóliou  
predaj bazénovej chémie a príslušenstva
poradenstvo

BorOil/FerrumOil
proti voškám, pukliciam
na ovocných stromoch,
moliciam na zelenine

Imunofol alebo
Chitopron + CuproTonic
na posilnenie rastlín proti
hubovým chorobám

Fielder
na podporu rastu rastlín
a na ochranu proti
hubovým chorobám

Folicit 
proti kučeravosti broskýň  
a americkej múčnatke 

Entonem
proti smutivkám

Entonem
proti smutivkám

Dravé roztoče
proti strapkám,
roztočcom

Parazitické osičky
proti voškám, 
moliciam

Biomit – 
listové hnojivo 
obsahuje viac ako 60 
rastlinných  výťažkov

LEPOVÉ DOSKY

Modré
proti strapkám

Lepové pásy
okolo kmeňa stromov

Biele
proti piliarke jablčnej, slivkovej
a kvetárke kapustovej

Žlté trojuholníky
na izbové rastliny

Žlté
proti moliciam, voškám, 
skočkám

Žlté veľké sférické
proti vrtivke čerešňovej

Bora
Ošetrenie pod 
stromami orechov
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Malá oáza pohody

P
rv než pristúpite k premene, dobre 
sa so svojím balkónikom zoznám-
te. Kedy naň svieti slnko, odkiaľ 
najčastejšie fúka? Odpovede na 

tieto otázky potrebujete najmä vtedy, ak 
chcete pestovať rastliny, no pomôžu vám 
vyriešiť aj oddychový kútik. 

DO ČOHO ZASADIŤ KVETY NA 
BALKÓNE? 
Na balkóne hravo dopestujete bylinky, 
jahody, čučoriedky, rajčiny aj papriku. 
Vyberte si závesné kvetináče na zábrad-
lie alebo vertikálne záhony na stenu. 
Čím menej priestoru vám kvetináče 
zaberú na podlahe, tým viac miesta 
vám zostane pre váš oddych. Tchibo ich 
vyrába z recyklovaných PET fliaš, čo je 
ďalší dôvod, prečo sa pre ne rozhodnúť. 
Zavlažovanie vyriešite zavlažovacími 
bankami alebo hrotmi, ktoré uvoľňujú 
presne toľko vody, koľko treba. 

NÁBYTOK NA MALÝ BALKÓN
Dve stoličky a jeden stolík sú základ. Od-
porúčame vybrať si skladaciu súpravu – 
čo práve nepoužívate, zložíte a máte viac 
priestoru. Okrem stoličiek vám ďalšie miesto na sedenie poskytnú koberčeky 

a vankúše. 

DOPLNKY VYTVÁRAJÚ  
ATMOSFÉRU
Obrusy, lampy, sviečky, deky, zvonkoh-
ry sú vašimi spoločníkmi v čase, keď si 
užívate sladké ničnerobenie, návštevy, 
alebo hoci aj prácu na balkóne, a preto 
by mali byť presne podľa vášho vkusu. 
Keďže sú vystavené poveternostným 
podmienkam, investujte do kvality, aby 
vám za vaše peniaze vydržali čo naj-
dlhšie. Na tchibo.sk nájdete všetko, čo 
z vášho malého balkóna spraví príjemný 
oddychový priestor. 

Reko z materiálov Tchibo

Foto: Tchibo

AJ KEĎ  JE PRAVDA, 
ŽE TERASA ČI VEĽKÝ 
BALKÓN POSKYTUJÚ VIAC 
MOŽNOSTÍ REALIZOVAŤ 
SA NA POLI MESTSKÉHO 
ZÁHRADKÁRČENIA 
A ODDYCHU, TAKTIEŽ 
NA MALOM BALKÓNE 
DOKÁŽETE VYTVORIŤ 
CHUTNÚ ZÁHRADKU 
S PRÍJEMNÝM INTÍMNYM 
MIESTOM. PREMEŇTE 
S NAMI SVOJ MALÝ 
BALKÓN NA MIESTO, 
KDE SI RÁNO VYPIJETE 
KÁVIČKU, ODTRHNETE 
RAJČINU ČI VOŇAVÉ 
BYLINKY A VEČER 
ZRELAXUJETE! 

relax štýl



Kto nakupuje  
v HORNBACHu, 

môže ušetriť ešte aj doma.

1. Stiahni si aplikáciu a prihlás sa. 

 
Viac informácií nájdeš  
na hornbach.sk/ptnc

2.  Zaeviduj si nákup do svojho  
zákazníckeho účtu nasledovne: 

• naskenuj počas platenia ID  
svojho účtu z aplikácie alebo

• pomocou funkcie Scan v aplikácii,  
naskenuj EAN čiarový kód  
účtenky alebo 

•  zadaj čísla účtenky  
manuálne do počítača  
po prihlásení do svojho  
zákazníckeho účtu.

Online nákupy sú  
zaevidované automaticky.

3.  Ak sa zníži do 30 dní po tvojom 
nákupe cena výrobku, ktorý si  
u nás kúpil, pripíšeme ti rozdiel 
ceny vo forme kreditu na tvoj  
zákaznícky účet.   

Ako to funguje:

Predĺžené trvale nízke ceny. Teraz dokonca aj po nákupe. 

Ruku    na to

NOVINKA
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Z
ariadenie glo™ hyper+ UNIQ využí-
va na nahrievanie náplní indukčný 
ohrev, pri ktorom nedochádza 
k horeniu, len k nahrievaniu taba-

ku. Pri užívaní tak nevzniká dym, ale ae-
rosól bez zápachu. Intuitívne ovládanie 
jediným tlačidlom a dlhá výdrž batérie 
na 20 opakovaných použití patria k jeho 
silným stránkam. 

ŠIK DIZAJN S TVOJÍM VLASTNÝM 
ŠTÝLOM
Glo™ hyper+ UNIQ je dôkazom toho, že 
moderná technológia a väčšia ohľadupl-
nosť a zodpovednosť k sebe a okoliu spo-
lu krásne ladia. Zariadenie je na výber 
v štyroch farbách – bielej, zlatej, čiernej 
a tmavo modrej. Jeho bočný kryt sa však 
dá meniť, takže majiteľ si to svoje glo™ 
môže kreovať podľa osobných prefe-
rencií, nálady či zladením s outfitom 
majiteľa. Na výber je až 19 farebných 
bočných krytov – tie môžu decentne 
ladiť alebo odvážne kontrastovať s telom 
zariadenia. 

Aj s náplňami je zariadenie na predaj za 
atraktívne nízku cenu v špecializovaných 
obchodoch, trafikách a na niektorých 
čerpacích staniciach, avšak vždy len pre 

užívateľov starších 18 rokov. Odporú-
čaná cena glo™ hyper+ UNIQ je 20 eur a 
spolu s kompatibilnými náplňami je na 
predaj v špecializovaných obchodoch, 
trafikách a na niektorých čerpacích 
staniciach.

www.discoverglo.sk

Reko z materiálov British American Tobacco

Foto: British American Tobacco

ELEGÁN
BRITISH AMERICAN 
TOBACCO (BAT) PRINÁŠA 
AJ NA SLOVENSKO 
SVOJU VLAJKOVÚ LOĎ – 
INOVATÍVNE ZARIADENIE 
S POKROČILOU 
TECHNOLÓGIOU PRE 
ZAHRIEVANIE TABAKU 
GLO™ HYPER+ UNIQ. 
JEHO NEZAMENITEĽNÝ 
DIZAJN, PRAKTICKÉ 
FUNKCIE A INTUITÍVNE 
OVLÁDANIE HO PO 
ÚSPECHOCH NAPRIEČ 
EURÓPOU PREDURČUJÚ 
NA OVÁCIE V RADOCH 
DOSPELÝCH UŽÍVATEĽOV 
NIKOTÍNOVÝCH VÝROBKOV 
AJ NA SLOVENSKU. 

110

v personalizovanom dizajne
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JORDÁNSKA PETRA 

 tajomstvo ružových skál

112
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PETRA, TAJOMNÉ STAROBYLÉ 
MESTO VYSEKANÉ 
DO RUŽOVKASTÝCH 
SKÁL, STÁROČIA SPALO 
POCHOVANÉ V PIESKU. DNES 
SA ŽIADNA DOVOLENKA 
V JORDÁNSKU NEZAOBÍDE 
BEZ JEJ NÁVŠTEVY. 
ROZPRÁVKOVÁ PETRA, LEN 
DONEDÁVNA  OBÝVANÁ 
KMEŇMI BEDUÍNOV, DNES 
PATRÍ MEDZI 7 DIVOV SVETA 
AJ NA ZOZNAM SVETOVÉHO 
DEDIČSTVA UNESCO. 

Čo ukrývajú tieto záhadné skalné prieče-
lia, kto ich tu vysekal a prečo?

NABATEJCI – PÚŠTNI LÚPEŽNÍCI 
ČI GENIÁLNI OBCHODNÍCI?
Nabatejci boli nomádskym kmeňom, 
ktorých domovom bola nekonečná 
púšť. Na územie dnešného Jordán-
ska prišli z oblasti Saudskej Arábie 
v 6. storočí p. n. l. Boli to kočovníci na-
učení na život v púšti, ktorí sa presúvali 
so svojimi stádami tam, kde našli pastvu 
a vodu. Spočiatku inklinovali k zbojníc-
kym praktikám a prepadávali karavány 
plne naložené exotickým tovarom, ktoré 
prechádzali cez ich územie. Mesto Petra, 
dokonale chránené skalnými stenami, 
sa tak stalo skladiskom nakradnutého 
tovaru. Neskôr sa z Nabatejcov stali 
výpalníci. Vyberali od karaván „mýto“ 
a na oplátku ich neprepadli. No a napo-
kon sa Nabatejci rozhodli pre spoluprácu 
so zahraničnými návštevníkmi a začali 
s obchodom, a to vo veľkom. Hlavné 
mesto ich ríše, Petra, bolo v období 
svojho najväčšieho rozkvetu, v 1. storočí 
p. n. l., pupkom sveta. Ťažilo z vynika-
júcej polohy na obchodnej ceste vedúcej 
zo severu k Červenému moru, spájajúcej 
starú Mezopotámiu a Egypt.

KULTÚRA NABATEJCOV
Vieme predpokladať, že Nabatejci prikla-
dali oveľa väčší význam životu po smrti 
ako tomu na zemi. Aj preto počas svojho 
života venovali enormné úsilie stavbe 
vlastných posmrtných palácov, pričom 
sami prebývali v jednoduchých jasky-

niach. Celá Petra – to, čo sa nám z tohto 
veľkolepého mesta dodnes zachovalo, je 
v podstate obrovská nekropola kamen-
ných hrobiek. Ich priečelia sa predbieha-
jú vo svojej kráse a veľkoleposti a nám 
pripomínajú chrámy a zámky. Nabatejci 
vedeli v púšti excelentne zaobchádzať 
s vodou. A to nielen do tej miery, aby 
prežili, ale natoľko, aby si mohli dovo-
liť aj luxus v podobe fontány nýmf na 
hlavnom námestí. Dodnes sú v meste 
badateľné cisterny na dažďovú vodu, 
hrádze proti sezónnym prívalovým 
dažďom a žľaby – jeden na pitnú a jeden 
na úžitkovú vodu. Mesto bolo skutočne 
nádherné a svojou pompéznosťou malo 
návštevníkov z ďalekých krajín ohúriť. 

NAJKRAJŠIE MIESTA PETRY
Po úpadku nabatejského kráľovstva 
zostala Petra po stáročia pochovaná 
v prachu a okrem miestnych beduínov 
o jej existencii nikto nevedel. V roku 
1812 švajčiarsky bádateľ Johannes 
Burckhardt „znovuobjavil“ Petru pre 
západný svet. Podľa archeológov sa 
dodnes podarilo odkryť len asi 20 % 
celého mesta. Na stavbách (z ktorých 
mnohé boli vydrancované zlodejmi a ich 
poklady sa tak stratili) dnes môžeme 
pozorovať rôzne zmesi nabatejských 
a grécko-rímskych architektonických 
štýlov. Keď hovoríme o „stavbách“ Petry, 
mali by sme možno použiť správnejší 
výraz „skulptúry“, keďže všetky monu-
menty (až na ruiny niektorých chrámov) 
boli priamo vysekávané do skalných 
masívov. Preslávenú pokladnicu pozná 

02 03

04
01 Kláštor ad Deir – aby ste sa sem dostali, 

musíte zdolať 800 schodov.

02 Servírovanie presladeného beduínskeho 

čaju s mätou.

03 Ťavy oddychujú na aleji fasád.

04 Deti beduínov sú často namiesto školy 

v skalnom meste Petra a privyrábajú si.
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snáď každý, aké ďalšie prekvapenia však 
mesto Nabatejcov ukrýva? Poďte s nami 
na prechádzku Petrou.

KAŇON AL SIQ – BRÁNA DO 
PETRY
Jediný vchod do mesta vedie cez úzky 
kaňon Siq, ktorý sa vinie ružovkastými 
pieskovcovými skalami ako had. Skalné 
steny navôkol dosahujú miestami výšku 
až 800 metrov a stále na nich vidíme 
stopy nabatejského umenia – reliéfy 
so symbolmi bohov, postavy a tváre, 
obrúsené vetrom a vodou sa vynára-
jú z kameňa a chcú nám porozprávať 
príbehy o dávnej civilizácii. Pozrite sa aj 
pod nohy. Na niektorých miestach vidno 
krásnu pôvodnú kamennú dlažbu. Tá 
bola odkrytá len pred pár rokmi. Pokrý-
vali ju 2 metre nánosov a piesku.

POKLADNICA
Na konci kaňonu Siq sa skaly rozo-
stúpia a vám sa naskytne prvý pohľad 
na nádherné priečelie Pokladnice al 
Khazneh. Pokladnica je najfotografo-
vanejšou stavbou celej Petry a záro-
veň patrí medzi tie najviac zachovalé. 

Všetko, okrem druhého stĺpu priečelia, 
je v pôvodnom stave, tak ako to maj-
stri pred 2000 rokmi vysekali. Stavby 
vysekávali do skalného masívu jednodu-
chými tesárskymi dlátami a kladivkami 
a postupovali z hora dolu, bez použitia 
lešenia. Kameň si doslova „osekávali pod 
nohami“. Všimnite si drobné výstupky 
po okrajoch priečelia. Tieto slúžili tesá-
rom ako rebrík pri dokončovaní detailov 
stavby. Pokladnica svoj názov dostala 
od beduínskych kmeňov, ktoré v meste 
donedávna stále prebývali. Tí sa domnie-
vali, že v nádobe na štíte priečelia je 
ukrytý poklad. Snažili sa k nemu dostať 
rôznymi spôsobmi, aj preto dnes stavbu 
„zdobia“ stopy po streľbe. Pokladnica 
však neukrývala poklad, ale bola hrob-
kou jedného z nabatejských kráľov. 
Tip: Ak by ste chceli zažiť romantiku 
večernej atmosféry, k pokladnici sa dá 
ísť aj na nočnú prehliadku pri svetle 
sviečok.

KLÁŠTOR AD DEIR
Najväčším priečelím celej Petry je ú- 
chvatný Kláštor ad Deir. Ten je zároveň 
aj najvzdialenejšou stavbou na našej pre-

relax cestovanie

05 06
05 Miestna pani vám po ceste ku kláštoru Ad 

Deir uvarí beduínsky čaj.

06 Kam nevládzete pešo, odveziete sa na 

somárikovi.

07 Všimnite si drobné výstupky po okrajoch 

priečelia. Tieto slúžili tesárom ako rebrík pri 

dokončovaní detailov stavby.

08 Malá Petra, miesto prvých nabatejských 

hotelov a reštaurácií.
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chádzke. Aby ste sa k nemu dostali, mu-
síte prekonať viac ako 800 schodov. Pri 
výstupe sa človeku otvárajú nádherné 
výhľady na celé údolie. Popri chodníčku 
kde-tu stojí beduínsky prístrešok s pár 
vankúšmi a vodnými fajkami – miestne 
čajovne. Čerstvý džús z granátového 
jablka, presladený beduínsky čaj či limo-
náda s mätou doplnia energiu. Ak máte 

dobrú kondičku, výstup vám bude trvať 
45 minút. Pohľad na majestátny Kláštor 
ad Deir stojí za všetku námahu. Ohrom-
né priečelie má 47 metrov na šírku a 48 
metrov na výšku. Stavba pôvodne slúžila 
náboženskému účelu. V interiéri sú dve 
postranné lavice a oltár. V byzantskom 
období boli do interiéru vytesané kríže 
a stavba bola používaná ako kostol. 

MALÁ PETRA
Vedeli ste že existuje aj Malá Petra? Bola 
predmestím Petry „veľkej“ a zázemím 
pre karavány z ďalekých krajín. Práve tu 
môžeme dodnes obdivovať prvé naba-
tejské hotely a reštaurácie vytesané do 
skál. Petra mala všetko, čo obchodníci po 
niekoľko mesačnom (a ročnom) puto-
vaní chceli – ženy, víno, jedlo aj drogy. 
Zároveň poskytovala obchodníkom vo-
jenskú ochranu, a tak sa mohli v meste 
aj so svojím tovarom cítiť bezpečne.

PÁD PETRY
Čo nakoniec položilo Petru na kolená? 
Hneď ako sa Rím formálne zmocnil mes-
ta v roku 106 n. l., jeho význam v medzi-
národnom obchode začal upadať. Obja-

venie nových námorných ciest do Indie 
umožnilo moreplavcom využiť kratšiu 
cestu cez Perzský záliv, a tak k brehom 
Arábie už neprichádzali. Úpadku Petry 
napomohli aj ničivé zemetrasenia, ktoré 
poškodili zložitý vodný systém a spravili 
život v meste nemožným. Z Petry sa 
tak stala ruina, ktorej tajomstvá nám 
dodnes nie sú úplne odkryté. 

Zuzana Čaprnkova,  

sprievodkyňa CK Victory Travel

Foto: CK Victory Travel

07

08
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Každý, kto si predplatí alebo predĺži predplatné, bude zaradený do zlosovania v ďalšom 
kole predplatiteľskej súťaže o zaujímavé ceny. 

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Fritéza TEFAL ActiFry Genius v hodnote 239 €
2. CENA: Kuchynský robot GORENJE v hodnote 117 €
3. CENA: Prenosný Bluetooth reproduktor Crater, 20 W v hodnote 59 € 

Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!Predplaťte si DOM a BÝVANIE a vyhrajte!

Bez odoslania kompletných požadovaných údajov nie je možné objednávku predplatného akceptovať.

Objednávky na predplatné prijíma aj Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., na č.: 0800 188 826, 02/4989 3563, 02/4989 3564, 02/4989 3565, 02/4989 3566 alebo  
cez e-mail: predplatne@abompkapa.sk. Taktiež môžete objednávku odovzdať priamo na každej pošte alebo doručovateľovi slovenskej pošty  
či objednať telefonicky na č.: 02/5441 8102, 544 8091, 4524 8213 alebo cez e-mail: predplatne@slposta.sk.

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

Objednaním predplatného dávate až do písomného odvolania súhlas na zaradenie svojich osobných údajov do databázy.  
Údaje môžu byť použité na marketingové aktivity  vydavateľstva Perpes, s. r. o.

Spracovanie osobných údajov je v súlade so všeobecným európskym nariadením  
o ochrane osobných údajov  (angl. skratka GDPR – General Data Protection Regulation).

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

1. CENA

3. CENA

2. CENA



Akcia platí do 31.3.2022.
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Náš podnik má certifikaci PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

Naší společnosti je od 1. ledna 2021 udělena ekoznačka Der Blaue Engel (Modrý anděl). Naše 
dřevěné materiály pocházejí z udržitelného lesnictví, jsou vyráběny a dále zpracovávány s nízkými 
emisemi a jsou zdravotně nezávadné.

Emisní štítek  poskytuje spotřebiteli informace o emisích znečišťujících látek a má jej chránit před 
nepříznivými účinky na zdraví.
Emisní štítek vyvinutý společností Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V. se týká kolekce / modelu 
a bude umístěn přímo na těchto výrobcích.
Důkaz o klasifikaci poskytují odpovídající testy škodlivin, přiděluje jej výhradně jen Deutsche Güte-
gemeinschaft Möbel e. V.

Vybavení, design a kvalita

0.10 CZ-2021

Cena za zvláštní design, technologii, inovaci a funkci

Vedení a celý tým naší společnosti si klade za cíl zachovat neporušené životní prostředí pro budoucí 
generace. Přitom přispíváme k ochraně klimatu.

„SPRAVME SI
ŽIVOT KRAJŠÍM.”

www.oresi.sk

AKCIA ROKA
KUCHYNE ZA VEĽKOOBCHODNÉ CENY
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Číslo 1/2022 – 16. ročník   www.domabyvanie.eu

ENERGETICKÉ ALTERNATÍVY UMOŽŇUJÚ VYRÁBAŤ VLASTNÉ TEPLO AJ ELEKTRINU
REKONŠTRUKCIA ZÁHRADY   JORDÁNSKA PETRA – TAJOMSTVO RUŽOVÝCH SKÁL

UDRŽATEĽNÁ VÝSTAVBA
výstavba ohľaduplná voči životnému prostrediu

LEVITUJÚCI DREVODOM V ZÁHORSKEJ BYSTRICI POHĽAD DO VNÚTRA – VITAJTE U KLAASA
AKO BUDEME BÝVAŤ V ROKU 2022? KRAJINA AKO PRIESTOR, PRIESTOR AKO SLOBODA
KUCHYŇA V SÚLADE S TRENDMI 2022 USPORIADANÁ KÚPEĽŇA
ZARIAĎTE SI DOMA PRACOVŇU, V KTOREJ PÔJDE PRÁCA OD RUKY 
AKO VYBRAŤ INTERIÉROVÉ DVERE?
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