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Naše kuchyne majú 3 ekologické certifikáty a 2 certifikáty kvality.
 Sú udržateľné vďaka drevu z udržateľného zdroja, majú nižšiu
 uhlíkovú stopu ako bežné kuchyne a sú zdravotne nezávadné.
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aj pre lesy

VYUŽITE

AKTUÁLNE

AKCIE

Architektúre treba dať zelenú
DOM NA ROHU ULICE, KTORÝ NEPREHLIADNETE  I VITAJTE U CAROLINE...
UMENIE, KDE NUDA NEHROZÍ 

Aktuálne interiérové trendy
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ŠETRENIE NÁKLADOV AKO MOTTO MODERNÉHO BÝVANIA

Zariaďte si relaxačnú oázu priamo doma
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NAPLNO S LASKOU
A S ÚSMEVOM

Útulnosť a príjemná atmosféra hrá v obývacej izbe veľkú rolu. Kde inde 
môžete tak skvelo relaxovať, stráviť pokojný večer alebo sa napríklad 
stretávať s priateľmi? Dodajte preto svojej obývačke nový šmrnc a za-
dovážte si novú obývaciu stenu, ktorá izbu zútulní, oživí a tiež ukryje 
všetky potrebné nevyhnutnosti. Moderné zostavy dokážu priestor uro-
biť vzdušnejší, elegantnejší ale hlavne praktický. S výberom tej pravej 
obývacej steny vám radi pomôžu odborníci v ASKO - NÁBYTOK.

UŽ 30 ROKOV

LASKA TO JE 

NÁBYTOK Z ASKA

Obývacie zostavy je možné zakúpiť ako celý komplet, alebo si môžete zadová-
žiť jednotlivé kusy z rôznych nábytkových systémov a rozostaviť ich v izbe pres-
ne podľa vašich predstáv. Štandardnou súčasťou obývacích stien býva televíz-
ny stolík s úložným priestorom, prípadne vitrína či iné skrinky a ďalšie policové 
systémy. Výber je naozaj široký a rozmanitý sortiment predajní ASKO - NÁBYTOK 
dokáže vyhovieť tým najnáročnejším požiadavkám. Oproti dobám dávno mi-
nulým sú dnes moderné jednoduché čisté línie a dôraz sa kladie na praktické
usporiadanie, zjednotený vzor a vzdušný dojem. 

CRUZ

BOSTON

UŽ 30 ROKOV WWW.ASKO.SK

Útulnosť a príjemná atmosféra hrá v obývacej izbe veľkú rolu. Kde inde 

TRENDOM JE

JEDNODUCHOSŤ
A PRAKTICKOSŤ
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l Vonku zosilnel mráz a stmieva sa skôr – to sú veci, ktoré vnímame 

v tomto období, a taktiež to, že momentálne trávime chtiac- 
-nechtiac viac času vo svojich domovoch. Pre niektorých môže 
byť táto „nová doba“ frustrujúca a pre iných plná možností 
a príležitostí. Skúsme to teda využiť na to, aby sme sa starali viac 
o seba alebo aby sme si spríjemnili prostredie, v ktorom žijeme. 
Hlavne v týchto časoch je dôležité udržiavať si optimizmus, dobrú 
náladu a, samozrejme, zdravie, ktoré máme len jedno.

V zimnom období potrebujeme viac svetla, tepla a riešení, ktoré 
nám pomôžu vytvoriť optimálny domov. Je dôležité, aby to bol 
priestor, ktorý nám poskytne to pravé pohodlie, kde si môžeme 
oddýchnuť a zregenerovať sa. Pozastavte sa, oddychujte alebo 
plánujte – veď teraz, počas dlhých zimných večerov, je na to 
dostatok času.

Plánovať môžete aj vysnívaný nový domov či 
rekonštrukciu, kde môže pomôcť pripravované 
financovanie z plánu obnovy. Inšpirovať sa môžete 
nasledujúcimi stranami, kde nájdete potrebné 
informácie a aktuálne témy zo sveta dizajnu, 
architektúry či stavebných materiálov a najnovších 
technológií.

Prajem vám príjemné čítanie, pevné zdravie, 
krásne sviatky a šťastné vykročenie do nového 
roka.
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Užite si 
jedinečnú ľahkosť 
SYNEGO SLIDE
Nový inovatívny spôsob otvárania posuvných dverí 
je teraz zvlášť ľahký a užívateľsky prívetivý.
Väčšia presklená plocha, cez 400 dizajnov 
a výborné technické parametre. A to nie je všetko. 
 
Okná znovu objavené pre moderný život.

www.rehau.sk  
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DOM NA ROHU ULICE, 
ktorý neprehliadnete

DOM V ČESKOM MESTE 
BRANDÝS NAD ORLICÍ JE 
ZAUJÍMAVÝ TÝM, ŽE NA 
MIESTE STAVBY STÁLA KEDYSI 
IBA MUROVANÁ GARÁŽ, 
KTORÚ SI CHCELI MAJITELIA 
PONECHAŤ. OSLOVENÍ 
ARCHITEKTI ZO ŠTÚDIA MOLO 
ARCHITEKTI TAK DOSTALI 
NEĽAHKÚ ÚLOHU – DOSTAVAŤ 
DOM KU GARÁŽI. SKÚSENÍ 
ARCHITEKTI SA S VÝZVOU 
POPASOVALI NA VÝBORNÚ 
A VÝSLEDOK HOVORÍ SÁM 
SA SEBA...

D
revodom v Brandýsi nad Orlicí 
v Čechách stojí na rohu ulice, ktorý 
zároveň limitoval malý pozemok 
a spomínaná garáž. Na pozemku sa 

však nachádzala aj krásna hruška, ktorá 
mala ostať súčasťou záhrady ako priro-
dzené tienenie na terase. „Kvôli týmto 
vstupným podmienkam bola práca 
s hmotou a vnútornou dispozíciu nároč-
nejšia ako obvykle. Bolo to trochu ako 
hranie tetrisu, než do seba všetko správ-
ne zapadlo,“ uvádza architektka Maja 
Horecká Nalevanková zo štúdia MOLO 
ARCHITEKTI.  Projekt sa však podarilo 
úspešne a k spokojnosti všetkých strán 
zrealizovať, a tak na mieste niekdajšej 
murovanej garáže stojí štýlový poscho-
dový dom, ktorý sa nedá prehliadnuť.

ŠTÝLOVÁ FASÁDA V KOMBINÁCII 
S OBLÝM ROHOM
Dom zaujme svojou fasádou, ktorá je 
rozdelená na dve časti. Na prízemí je 
drevo na fasáde kladené vertikálne  a na 
poschodí horizontálne s mierne odliš-
nou farebnosťou smrekovcového dreva. 
Zámerom architektov bolo, aby dom 
z ulice nepôsobil príliš mohutne, čo sa 
im aj podarilo. Ďalším zaujímavým prv-
kom tohto projektu je zaoblený roh, kto-



bývanie architektúra

8



9

MOLO ARCHITEKTI je združenie archi-

tektov s cieľom vytvárať kvalitný životný 

priestor. Vo svojom portfóliu majú mnoho 

cenných projektov a za sebou veľa spo-

kojných klientov, ktorým splnili ich sny 

o komfortnom bývaní. 

ROZHOVOR S ARCHITEKTKOU  
MAJOU HORECKOU NALEVANKOVOU

 Ako ste uvažovali pri návrhu tohto 

konkrétneho projektu?

Pri navrhovaní tohto domu bol hlavným limi-

tom malý pozemok s garážou, ktorá sa mala 

zachovať. Jednoznačne sme sa s klientmi 

dohodli i na tom, že súčasťou  záhrady zo-

stane i krásna hruška. Kvôli týmto vstupným 

podmienkam bola práca s hmotou a vnú-

tornou dispozíciu náročnejšia ako obvykle. 

Bolo to trochu ako hranie tetrisu, než do 

seba všetko správne „zapadlo“. Je to presný 

opak ako u typového projektu – dom v celej 

svojej podstate vychádza z miesta, možností 

pozemku a okolitého kontextu.

 Stretli ste sa s klientmi v názoroch 

ohľadom výstavby?

Klienti poznali našu tvorbu, naladenie a ná-

zory sme mali od začiatku podobne nasta-

vené. Zadanie z ich strany bolo zrozumiteľné 

a jasné a nemuselo sa revidovať. Niekedy sa 

stáva, že program stavby pomáhame inves-

torom na začiatku projektovania utvárať, ale 

v tomto prípade to nebolo potrebné.

 Ako ste uvažovali pri kombinácii 

materiálov, farieb a povrchov?

Ide o rohovú parcelu v miernom svahu, takže 

exponovanosť z ulice je pomerne veľká, chce-

li sme sa vyhnúť tomu, aby dom pôsobil na 

okoloidúcich príliš mohutne. Z tohto dôvodu 

je fasáda rozdelená podľa podlaží: v prízemí 

je kladená vertikálne, na poschodí horizon-

tálne. To opticky skráti hornú časť domu, 

tento efekt podporí i iná farebnosť dreva, 

ktorá vzniká len rôznym spôsobom kladenia 

a opracovania, inak je materiál rovnaký – 

smrekovcové drevo.

 Čo bolo pri tomto projekte zaujíma-

vé, možno niečím trochu odlišné než 

iné? Spomeniete si na takýto moment? 

Výstavbu si klienti nielen sami organizovali, 

ale dom i vlastnými rukami stavali, čo sa už 

dnes môže javiť ako pomerne výnimočné, 

i keď v našej praxi sa s takýmito šikovnými 

ľuďmi stretávame. Prvýkrát sme použili zaob-

lený roh, pre drevostavbu netypický prvok, 

ale zvládli sme to bez problémov. Čo sa 

týka tohto detailu, nie je len na efekt – rieši 

problém rohu, ktorý by pôsobil do ulice tvr-

dým dojmom, a oblý roh spojuje dve fasády 

mäkkým prechodom.

rý nie je veľmi typický pre drevodomy, 
no v tomto prípade vyzerá veľmi vkusne 
a efektne. Oblý roh pôsobí v prostredí 
mäkším dojmom a zároveň obe fasády 
zjednocuje.

DVE PÔSOBIVÉ TERASY
Interiér je taktiež veľmi vkusne a prak-
ticky riešený. Na prízemí sa nachádzajú 
spoločenské miestnosti ako kuchyňa 
spojená s jedálňou a obývačkou a na 
poschodí sú izby a spálňa majiteľov, 
odkiaľ je výstup na hornú terasu nad 
oblým rohom domu. Výstup na tera-
su a záhradu je aj z prízemia, a to cez 
veľkoformátové okná, ktoré zároveň 
poskytujú príjemný pohľad na zeleň 
a vonkajšie posedenie evokujúce oddych 
a pohodu. Dom sa tak môže pýšiť dvomi 
terasami – jednu s výhľadom na okolité 
mestečko a prírodu a druhú komornejšiu 

spojenú so záhradkou, ktorá nie je na 
očiach okoloidúcich. 

Drevodom v Brandýsi nad Orlicí od ar-
chitektov zo štúdia MOLO ARCHITEKTI 
je veľmi vydarenou a funkčnou stavbou, 
ktorá je navyše veľmi vkusná na pohľad 
a poteší oko nejedného okoloidúceho. 

Noli

Foto: Miloslav Bien, archív MOLO ARCHITEKTI
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J
ubilejný dvadsiaty ročník podujatia 
CE ZA AR sa konal v októbri a pouká-
zal na spoločenský význam a hodno-
tu architektonických diel slovenských 

architektov. Ich profesionálny výkon je 
prínosom pre rozvoj kultúry a prostre-
dia pre zdravý život ľudí a vzhľadom na 
súčasnú globálnu situáciu sa stáva ešte 
významnejší.

„CE ZA AR vytvára okrem samotného 
ocenenia aj priestor na diskusiu o vplyve 
architektúry na kvalitu nášho života. 
Práve preto je aktuálnym heslom komuni-
kačnej línie ceny CE ZA AR pre rok 2021 
#zelenaprearchitekturu, ktorou sa pridáva 
ku globálnym výzvam zmiernenia dopadov 
environmentálneho vplyvu architektú-
ry,“ povedala úvodom riaditeľka úradu 
Slovenskej komory architektov Oľga 
Miháliková. 

ČELÍME VEĽKEJ VÝZVE 
Predseda Slovenskej komory architektov 
Ilja Skoček zdôraznil, že v nadchádzajú-
com období, počas čerpania rekordných 
finančných prostriedkov z rozpočtu 
Európskej únie v rámci Plánu obnovy 
a stability Slovenska, čelíme veľkej výzve 
a historickej príležitosti zároveň. Je len 
na rozhodnutí verejnej správy, samo-
správ, štátu a súkromného sektora, ako 
zodpovedne odpovie v oblasti výstavby 
na tieto výzvy. CE ZA AR ukazuje, že 
na Slovensku je veľký potenciál v tvor-
be a zodpovednom prístupe, ktoré 
architekti dokážu verejnosti ponúknuť. 
„Hľadajme kvalitu v porovnávaní mož-
ných riešení. Hľadajme kvalitu výstavby 
a obnovy prostredníctvom súťaží návrhov.“ 
dodal. 

NASADENIE ARCHITEKTOV
Medzinárodná porota v zložení: Táňa 
Buijs-Vítková, Jakub Cígler, Bohunka 
Koklesová, Peter Moravčík, Vladimír 
Sitta, Pavol Šilla a Štěpán Valouch, hod-
notila v prvom kole 81 prihlásených diel, 
z ktorých v užšom výbere počas cesty 
naprieč Slovenskom osobne navštívila 
30. „Tento rok je výrazne čitateľné nasade-
nie architektov. Hovoríme o nasadení nie-
len nad rámec štandardného, ale dokonca 
nad rámec nadštandardného, vloženie sa 
do vecí za hranicu zmluvných povinností či 
dohodnutého honorárového pokrytia. Všet-
ko v prospech dokonalého prevedenia diela,“ 
zhodnotil predseda poroty, architekt 
Peter Moravčík. 

LAUREÁTI CE ZA AR 2021
Na základe osobnej obhliadky reali-
zovaných objektov vybrala porota na 
shortlist 18 diel v 6 kategóriách. Po 
intenzívnej rozprave sa porota zhodla 
na laureátoch 20. ročníka Ceny za archi-
tektúru, ktorými sú nasledovné diela: 

AJ TAKTO BY SA DALO 
ZHRNÚŤ DLHODOBÉ ÚSILIE 
OCENENIA CE ZA AR, 
KTORÉ POUKAZUJE NA 
DÔLEŽITOSŤ KVALITNEJ 
ARCHITEKTÚRY 
V SPOLOČNOSTI. 
NA ARCHITEKTOV 
SA OPLATÍ OBRACAŤ 
AJ S OHĽADOM NA 
DÔLEŽITOSŤ TEJTO 
PROFESIE V GLOBÁLNEJ 
VÝZVE KLIMATICKEJ 
KRÍZY A TAKTIEŽ V RÁMCI 
ŠTÁTNEHO PLÁNU 
OBNOVY.

Architektúre  
treba dať zelenú



KATEGÓRIA RODINNÉ DOMY 
Dom V (Bratislava) 

Architekti: Martin Skoček,  
Lucia Miklová 
Krajinný architekt: Michal Marcinov

Rodinný dom prehodnocuje princíp tra-
dičného trojdielneho dedinského domu. 
Nádherná práca so svetlom dáva vynik-
núť čistote formy dokonale prevedenej 
novej interpretácie tvaroslovia tradičného 
krovu a priestranného interiéru. Najviac 
upúta harmónia interiéru, kvalitného 
detailu a použitej materiality. Dom vrastá 
do záhrady, ktorej pamäť neodstraňuje, 
ale naopak, medzi domom a záhradou tu 
existuje vzácny intímny dialóg.

KATEGÓRIA BYTOVÉ DOMY 
Bytové domy Kamence, Etapa 1 
(Kysucké Nové Mesto)
Ateliér SLLA

Architekti: Michal Sulo,  
Miriam Lišková
Krajinní architekti: Ján Augustín,  
Iveta Augustínová
Iné: Jana Nagyová,  
Boris Rusiňák,  
Viktória Sabadošová

Prvá etapa rozsiahleho obytného súboru 
na okraji okresného mesta sa presadila 
predpokladom dobrého koncepčného 
riešenia urbanistického celku. Koncept 
bytových domov vzišiel z architektonic-
ko-urbanistickej súťaže návrhov. 

KATEGÓRIA FENOMÉNY  
ARCHITEKTÚRY 
Hrad Uhrovec – Hospodárska 
budova

Architekti: Martin Varga,  
Martin Kvitkovský (ateliér ô);  
Pavol Paulíny

Hrad Uhrovec je exemplárnym príkla-
dom v prístupe pamiatkovej obnovy, 
spoločného historického dedičstva. 
Nasadenie architektov, ako aj celého re-
alizačného tímu je vnímané ako životné 
poslanie. Dôsledné poznanie histórie a 
patričná úcta k pôvodnej architektonic-
kej substancii definujú toto atavistické 
ľudské snaženie.

11
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 KATEGÓRIA INTERIÉR

1903 (Trnava) Ateliér Kilo/Honč

Hodnota bytu spočíva v jeho odvážnom, 
ba priam experimentálnom dispozičnom 
riešení, ktoré nenarušuje vzdušnosť 
a veľkorysosť vnútorného priestoru. 
Porota si, nielen pri tomto diele, všimla 
mimoriadne pozitívny trend – mladé 
rodiny stále viac spolupracujú s archi-
tektmi aj napriek limitom vlastného roz-
počtu. Kombinácia invencie, spolupráce 
a rešpektu dáva základ pre kvalitné 
architektonické riešenie. A aj keď vôľa 
uplatnená zo strany tvorcov môže ísť 
často proti iným záujmom, tak energia a 
nasadenie môžu veci zásadne pomôcť. 

 KATEGÓRIA EXTERIÉR
Neformálne mo(nu)menty 
(Bratislava)
 
Architekti: Kolektív VŠVU 

Anonymita medzipriestorov na sídlis-
ku, akási samozrejmosť zanedbanosti 
a presúvanie zodpovednosti za tento 
stav na správu mesta stoja za hľadaním 
a iniciatívou autorov projektu, ktorí sa 
snažia burcovať, poukazovať na veľký 
potenciál, ktorý tieto priestory majú pre 
obývateľnosť mesta. Formou priesto-
rovej akupunktúry odhaľujú to, čo je 
skryté. Používajú na to nájdené mate- 
riály potetované časom. Z týchto mate- 
riálov vytvárajú nové priestorové vzťahy, 
doslova pozývajú diváka k interakcii. 

 KATEGÓRIA OBČIANSKE  
A PRIEMYSELNÉ BUDOVY
Súkromná základná škola  
Guliver (Banská Štiavnica)

Architekti: Richard Murgaš,  
Martin Lepej,  
Lukáš Cesnak

Objekt svojou architektonickou a dizaj-
nérskou kvalitou, ako sa aj samotným 
prevedením ďaleko presahuje štandardy 
v oblasti školských stavieb, nielen na 
Slovensku. Škola v Banskej Štiavnici 
je nečakanou deklaráciou nevyhnut-
nosti klásť najvyšší dôraz na kvalitu 
priestorov pre vzdelávanie a zdravotnú 

starostlivosť. Porota sa preto zaoberala 
aj pomerne naliehavou otázkou, koho 
úlohou je stavať kvalitné školské zaria-
denia. Taktiež poukázala na absenciu 
účasti štátu, ktorého povinnosti supluje 
súkromný investor.

ŠPECIÁLNE OCENENIA
Okrem diel ocenených v 6-tich kategó-
riách boli vyhlásené aj dve špeciálne 
ocenenia: 

CENA VEREJNOSTI CE ZA AR 2021
Hrad Uhrovec – Hospodárska budo-
va, ktorej autormi sú architekti Martin 
Varga a Martin Kvitkovský z ateliéru ô 
a architekt Pavol Paulíny.

OCENENIE PATRÓN ARCHITEKTÚRY
Mesto Trnava za príkladný postup 
samosprávy pri príprave verejných in-
vestícií formou súťaže návrhov. Krajské 
mesto za posledné roky usporiadalo už 
9 súťaží návrhov. 

Trnava ukazuje cestu ostatným samo-
správam, ktoré rovnakým spôsobom 
môžu pozdvihnúť zdanlivo banálne 
priestory sídlisk. Tie majú potenciál 
po obnove prispieť nielen k zvýšeniu 
životnej úrovne ich obyvateľov, ale byť aj 
cestou zodpovedného prístupu k zmier-
neniu dopadov klimatickej zmeny. 
Ocenenie „Patrón architektúry“ udeľuje 
predstavenstvo Slovenskej komory ar-
chitektov za osobitný prínos pre rozvoj 
architektúry, ktorý nie je vyjadrený 
architektonickým dielom, ale, naopak, 
je výsledkom práce osobnosti, miestnej 
samosprávy alebo inštitúcie, ktorá sa za-
slúžila o rozvoj slovenskej architektúry. 

ZÁVER
Dvadsiaty ročník CE ZA AR silno vyjadril 
názor, že suplovanie štátu architektami 
nie je to správne riešenie. Štát, mestá, 
obce a architekti by mali spolu úzko spo-
lupracovať. Vytvárajú tak nielen kvalitné 
prostredie, ale i vzťahy v ňom a medzi 
jeho užívateľmi. Viac na www.cezar.tv. 

Reko v spolupráci s CE ZA AR, SKA

Foto: archív CE ZA AR, SKA
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H
oci je aktuálne situácia na trhu 
so stavebným materiálom kompli-
kovaná, darí sa  realizovať projekt 
Agáty podľa plánu. „Finišujeme ro-

kovania týkajúce sa výberu generálneho do-
dávateľa stavby, ako aj financujúcej banky. 
Rovnako sme podľa plánu spustili stavebné 
práce na pozemku. Musím prezradiť, že 
záujem ľudí o kvalitné bývanie v Bratisla-
ve v blízkosti lesa v Agátoch je enormný,“ 
hovorí Ján Krnáč, výkonný riaditeľ 
CRESCO REAL ESTATE v Bratislave.  

Projekt Agáty vyrastie v bezprostred-
nom susedstve lesa, športového klubu, 
ale aj služieb v neďalekej nákupno-zá-
bavnej zóne. Developer chce projektom 
osloviť široké spektrum záujemcov, 
ktorí hľadajú nielen trvalé bývanie, ale 
aj komfortnú alternatívu rekreačného 
či víkendového bývania alebo dlhodobé 
zhodnocovanie financií cez investičnú 
nehnuteľnosť.

Realizačný tím developera aktuálne 
vyčistil oplotenú parcelu a v najbližších 
týždňoch ukončí prekládku vzdušného 
vysokého napätia do zeme popri hranici 
pozemku. Následne sa začnú práce na 
zariadení staveniska a samotná výstavba.

V PONUKE BUDE 29 ŠTÝLOVÝCH 
DOMOV
V máji tohto roka pustil CRESCO REAL 
ESTATE do predaja 121 bytov a apart-
mánov, od polovice októbra 2021 si 
prídu na svoje aj záujemcovia o domy. 
„Komplex 29 domov s podlahovou plochou 
137 m2 – 189 m2 a so záhradkami s výme-
rami od 99 m2 do 369 m2 vyrastie oproti 
hlavnému objektu s bytmi a apartmánmi, 
v tesnom susedstve chráneného územia lesa 
Devínskej Kobyly. Táto lokalita vylučuje 
možnosť ďalšej zástavby. Budúci obyvatelia 
majú zaručené maximálne súkromie,“ dopĺ-
ňa Peter Murín, projektový manažér. 

Z 29 domov je 28 koncipovaných ako 
dvojdomy, ktoré sa dotýkajú bočnou 
stenou. Každý dom však má vlastnú 
stenu s tepelnou aj zvukovou izoláciou. 
Domy sú dvoj- a trojpodlažné s piatimi 
izbami, pričom v niektorých je súčas-
ťou prízemia vnútorná garáž. Každý 

PO BYTOCH A APARTMÁNOCH 
POSILNÍ NAJVÄČŠÍ 
REZIDENČNÝ DEVELOPER 
NA SLOVENSKU CRESCO 
REAL ESTATE PONUKU NA 
TRHU O NAJŽIADANEJŠIE 
NOVOSTAVBY – DOMY. 
DEVELOPER TOTIŽ 
15. OKTÓBRA 2021 
SPUSTIL VO SVOJOM 
NOVOM PROJEKTE AGÁTY 
V BRATISLAVSKEJ DÚBRAVKE 
AJ PREDAJ DOMOV SO 
ZÁHRADOU. PREDAJ BYTOV 
A APARTMÁNOV V AGÁTOCH 
SPUSTILA SPOLOČNOSŤ EŠTE 
V MÁJI TOHTO ROKU. 

Najžiadanejšie domy 
v bratislavskej Dúbravke

bývanie architektúra
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dom má vlastnú záhradu so súkromím 
orientovanú smerom do zelene. Ambícia 
rezidenčného developera pustiť sa aj do 
výstavby domov je v Bratislave mo-
mentálne ojedinelá. „Aktuálne sme jeden 
z mála developerov, ktorý ponúkne priamo 
v Bratislave projekt s domami so záhrada-
mi. Predpokladáme, že o ne bude obrovský 
záujem,“  hovorí Michal Pauer, obchodný 
riaditeľ. 

Rezidenčný trh na Slovensku trpí 
akútnym nedostatkom bývania, naj-
mä v novostavbách. Projekt Agáty sa 
orientuje na široké spektrum potenciál-
nych klientov. Komplex ponúka  okrem 
29 domov so záhradkami aj 121 bytov 
a apartmánov.

AGÁTY PONÚKNU AJ ĎALŠIE 
BENEFITY
Dúbravské Agáty sú výborným výcho-
diskovým bodom pre výlety na Devín či 

Devínsku Kobylu. Okrem toho pozdĺž 
celého projektu pribudne cyklotrasa, 
ktorá by sa v budúcnosti mala napojiť na 
mestský cyklochodník. Agáty ponúkajú 
zaujímavú občiansku vybavenosť. Sú-
časťou bude menšia posilňovňa, komu-
nitný vnútroblok s hernými prvkami či 
spoločný bazén, čo nie sú takisto zatiaľ 
štandardné prvky bratislavských develo-
perských projektov.

Architektonický návrh projektu, ktorý 
rešpektoval dané prostredie, pripravilo 
štúdio COMPASS ARCHITEKTI, ktoré 
pre CRESCO REAL ESTATE navrhlo väč-
šinu obytných súborov v Slnečniciach.

DÚBRAVKU ČAKÁ ĎALŠÍ ROZVOJ 
Plánované rozvojové zámery Dúbravky 
ešte viac posilnia atraktivitu mestskej 
štvrti a prispejú k väčšiemu komfortu 
obyvateľov najmä v dostupnosti z iných 
častí mesta. Hoci Dúbravka poskytuje 

veľmi komfortnú infraštruktúru a bez-
problémovú dostupnosť do a von z mes-
ta, v blízkosti Agátov plánuje mestská 
časť predĺženie električkovej trate až do 
Borov a Devínskej Novej Vsi. 

S predĺžením trate súvisí aj výstavba 
terminálu integrovanej dopravy (TIOP), 
ktorá je naplánovaná na najbližšie roky. 
Terminál umožní v budúcnosti využívať 
železničnú dopravu v priamom napojení 
na automobilovú, mestské a prímestské 
linky, električku, pešie chodníky, ako aj 
cyklochodníky. Viac o projekte nájdete 
na www.agaty.sk. 

Reko z materiálov CRESCO REAL ESTATE

Vizualizácie: CRESCO REAL ESTATE
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POSLEDNÉ DVA ROKY VEĽMI NEPRAJÚ ODVÁŽNYM PODNIKATEĽSKÝM PLÁNOM, DEVELOPERSKÉ 
PROJEKTY NEVYNÍMAJÚC. NEDOSTATOK A ZDRAŽOVANIE MATERIÁLU, CHÝBAJÚCA PRACOVNÁ 
SILA, DLHÉ DODACIE LEHOTY, BYROKRATICKÉ PRIEŤAHY A POD.  DOKÁŽU SKOMPLIKOVAŤ 
SITUÁCIU A ODDIALIŤ ZDARNÝ CIEĽ. SPOLOČNOSŤ O.M.C. INVEST SA TEŠÍ, ŽE  POČAS TOHTO 
NEĽAHKÉHO OBDOBIA ZVLÁDLA NEMÁLO AKTIVÍT. V ÚPLNÝCH POČIATKOCH PANDÉMIE SA 
PUSTILA DO ROZSIAHLEHO DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU REZIDENCIA SMILOVICE V ČESKEJ 
REPUBLIKE A AKTUÁLNE HO FINALIZUJE. SPOLOČNOSŤ V ČECHÁCH PÔSOBÍ VIAC AKO 2 ROKY 
PROSTREDNÍCTVOM SVOJEJ DCÉRSKEJ SPOLOČNOSTI ATTRACTIVE GLOBAL.

SMILOVICE  
     Nadštandardné rezidenčné bývanie
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R
ezidencia Smilovice je obytná štvrť 
s 29 rodinnými domami len 20 mi-
nút od Prahy. Ponúka bývanie na vi-

dieku s dostatočnou dávkou luxusu, čím 
dokáže uspokojiť aj náročnú klientelu.

DOLADENÝ DIZAJN 
Interiér rodinných domov pochádza 
z dielne dizajnérky Alexandry Rybárovej 
z Goldfish Interiors. Pôvodné návrhy 
interiéru sa museli podriadiť dobe 
covidovej, ktorá so sebou priniesla veľa 
problémov hlavne s dodávkou materiálu 
a plnením časového harmonogramu. 
Vo vnútorných priestoroch dominujú 
prevažne prírodné materiály: drevo 
a kameň, ktoré navodzujú príjemnú 
atmosféru a hrejivý pocit skutočné-
ho domova. Dizajnérskemu štúdiu sa 

podarilo citlivo zladiť nielen samotný 
interiér, ktorý elegantne ladí medzi jed-
notlivými izbami, ale všetko je v súlade 
aj s exteriérom a vytvára tak komplexnú 
synergiu.  Sme radi, že sme nakoniec 
doladili vizualizácie s reálmi.

FINANCOVANIE
Na financovaní kúpy domu spolupraco-
vala spoločnosť s Fio bankou a zo strany 
klientov bola táto spolupráca hodnotená 
veľmi pozitívne. Výstavba bola  dokon-
čená na jeseň tohto roku a zdá sa, že 
aj napriek neľahkému pandemickému 
obdobiu a zdĺhavým byrokratickým pro-

cesom sa podarilo úspešne skolaudovať 
a odovzdať domy šťastným majiteľom. 
Radi by sme aj touto cestou poďakovali 
celému tímu, ktorý sa podieľal na vý-
stavbe projektu Rezidencia Smilovice. 

ATRAKTÍVNY PROJEKT
Bývanie v prírode za mestom rozhod-
ne stojí za povšimnutie a stále je pre 
značnú časť ľudí atraktívne. Koronakrí-
za, ktorá zrejme odštartovala éru práce 
z domu, tento trend ešte významne 
posilnila, o čom svedčí aj tento úspeš-
ne ukončený projekt. Plánujeme preto 
pokračovať v tomto trende a začiatkom 
jari 2022 by sme radi predstavili nový 
projekt, na ktorý už máme inžinierske 
stavebné povolenie.

Reko z materiálov Attractive Global

Foto: Attractive Global



18

bývanie dizajn



19

@beauteactive

J
ej obrovská obývacia izba je zariade-
ná v štýle boho, v béžovej, čiernej, 
sivej a zelenej farbe.

„Milujem využívať knihy ako dekorácie, 
ukladám ich na seba a myslím si, že to 
vyzerá úžasne,“ inšpiruje Caroline.
 
„Chcela som vytvoriť veľmi útulnú 
atmosféru s prírodnými materiálmi, bez 
preťaženia, pretože mám rada priestranné 
izby. Mojím obľúbeným kúskom nábytku v 
tomto priestore je moja ultra panoramatic-
ká pohovka. Pôsobivá a veľmi praktická,“ 
približuje influencerka.

CAROLINE JE TVORKYŇOU 
OBSAHU OD ROKU 2012 A UŽ 
TRI ROKY ŽIJE V ŠPANIELSKEJ 
VALENCII. OKREM ZDIEĽANIA 
SKÚSENOSTÍ Z OBLASTI 
RODIČOVSTVA, ŠPORTU, 
MÓDY A ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU, 
POZORNOSŤ 853 000 
SLEDOVATEĽOV PRIŤAHUJE 
AJ SVOJÍM VÝBORNÝM 
ZMYSLOM PRE HUMOR! 
SPOLU S WESTWING 
NÁS PREVIEDLA SVOJÍM 
KRÁSNE VYZDOBENÝM 
APARTMÁNOM.

VITAJTE U CAROLINE

Otvorená kuchyňa s veľkým ostrovom 
v úplnom strede splýva s obývacou 
časťou so zatvorenými sivými skrinkami 
pripomínajúcimi obývaciu izbu. Mini-
malistickú víziu podčiarkuje Carolinina 
láska k malým dekoratívnym prvkom, 
ako sú malé zelené vázy a malé kameni-
nové kvetináče.

PRE SLADKÉ SNY
V detskej izbe sú použité pastelové 
farby, ktoré navodzujú jemnú atmosféru 

01
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a majú dobrý vplyv na myseľ. Vďaka 
plyšovým hračkám veľkosti XXL a prí-
rodným materiálom, drevu či ratanu sa 
v priestore okamžite cítite príjemne.
Nie sú tu žiadne farebné hračky. Naopak, 
koberec a hračky sem dokonale zapada-
jú, rešpektujúc farebné tóny a atmosféru 
miestnosti.

DOMÁCI KANCELÁRSKY KÚTIK
Veľmi veľká miestnosť, v ktorej sa človek 
cíti pohodlne. To je všetko, čo Caroline 
potrebovala na usporiadanie svojej kan-
celárie, ktorá obsahuje len to najdôle-
žitejšie! Pekný minimalistický drevený 
stôl, veľkú obrazovku, zlatú lampu a 
organizér na písacie potreby. Zlatá farba 
je krásnym prvkom na nohách stola 
a na stoličke. Rastlina v rohu, svetlo 
vzadu a každodenná dávka inšpirácie je 
zaručená.

POETICKÁ MIESTNOSŤ
Závesné nočné lampy prinášajú moder-
ný nádych. Farby sú ružové a béžové 
s akcentmi dreva a prírodných mate-
riálov. „Svetlá izba v očarujúcom a jemne 
bohémskom štýle,“ opisuje vlastnými 
slovami.

Práve tu Caroline dolaďuje prípravy 
na tretiu sezónu svojho online seriálu 
„Life as Carolines“, ktorý sa má natáčať 
koncom roka.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

01 Rohová pohovka s drevenými 

nohami Saint (3-miestna), 1 499 eur, 

Westwing Colledction, 

02 Zamatová pohovka s drevenými 

nohami Paola (3-miestna), 1 024 eur, 

Westwing Collection,

03 Okrúhly ručne tkaný jutový koberec 

Tapu, 129 eur, Westwing Collection,

04 Keramická stolová lampa Nizza, 

84 eur, Westwing Collection, 

05 Zamatová otočná stolička 

s opierkami Lola, 179 eur , Westwing 

Collection,

06 Drevený konzolový stolík 

s úložným priestorom Barbier, 369 eur, 

WestwingNow.
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1  Vliesová tapeta grafická 10,05x0,53 m 10461595  2  Zrkadlo Shabby 49x49 cm 
10385003  3  Vankúš Jinty 45x45 cm, pieskový 10328324  4  Koberec Romance  
140x200 cm, béžový 10040243  5  Paleta Buildify hobľovaná 80x120 cm, pre nábytok  
z paliet 6386900  6  Selection bez konzervantov Esencia zo sveta víl, 2,5 l 10339810   
7  Závesné svietidlo Crosstown E27, Ø 47 cm, prírodné, čierne 10305183,5  8  Nástenné 
hodiny Hunter Ø 30 cm, kov/sklo 10293347  9  Vankúš Rondo Ø 40 cm, piesková 10328326 

7

Množstvo dreva, svetla a textilu: tu sa snúbi, 
čo funguje a čo sa páči. Prírodnosť materiálov 
je tu na prvom mieste. Vďaka kombinácii 
najrôznejších tradičných prvkov je tento štýl 
zariadenia taký autentický, svojbytný, ale 
zároveň moderný. Všetko je vymyslené do 
posledného detailu. 

OUTSIDE WHITE
00.10.01

RATTAN
60.03.01

CLAY
70.05.02

BRICKWORK
70.06.04

NIGHT SHADOW
90.12.03

BLACK ONYX
90.02.07

Svet bývania

Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   2Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   2 26.10.21   09:5026.10.21   09:50
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Umenie, kde nuda 
nehrozí
VÝTVARNÉ POČINY MARA KURINCA ROZHODNE 
NEPATRIA DO KATEGÓRIE NUDNÝCH DIEL. MAĽBY 
AUTORA NIE SÚ KONVENČNÉ – SÚ NABITÉ EMÓCIAMI, 
DÔVTIPOM A DÁVKOU NAPÄTIA. 
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O AUTOROVI

Maro Kurinec (1973) 

je slovenský umelec, 

ktorý má na svojom 

konte niekoľko 

úspešných výstav. 

Svoje diela vystavoval 

napríklad v Banskej 

Bystrici, Liptovskom Mikuláši, Zvolene, 

Piešťanoch aj v Trnave. Žije a pôsobí 

v Hlohovci. 

M
aro Kurinec je slovenský maliar, 
ktorého si na poli súčasného 
výtvarného umenia nezmýlite so 

žiadnym iným umelcom. Jeho námety 
sú totiž rozporuplné, štýl „svojský“ a cel-
kový dojem z diel neistý.

K výtvarnému umeniu „pričuchol“ až 
v dospelosti, keď začal čítať životopi-
sy slávnych maliarov a následne začal 
kopírovať diela iných umelcov. Postupne 
našiel svoj autorský rukopis, ktorého 
hlavné znaky sú „humor, sarkazmus, 
melanchólia a veľa zemitých farieb,“ 
ako uvádza Maro Kurinec. U mnohých 
divákov vyvoláva pohľad na diela autora 
zmiešané pocity ako nepokoj, napätie či 
smútok, u iných možno aj dávku humo-
ru, rebélie či vtipu. Jeho diela sú naozaj 
„viacvrstvové“ a nesú v sebe viac, než je 
na prvý pohľad vidieť.

POD POVRCHOM
Ak by sme chceli diela Mara Kurinca 
zaškatuľkovať, tak by sme ich označili 

ako kontroverzné, možno i obscénne 
alebo neprimerané, ale ak odhliadneme 
od prvotných predsudkov toho, ako by 
výtvarné dielo malo vyzerať, môžeme 
vidieť diela plné emócií, a to od rôz-
nych škál – od smútku, melanchólie až 
po údiv či recesiu. Každopádne tieto 
umelecké diela rozhodne nie sú nudné 
a mdlé, práve naopak. Nútia diváka 
odhaľovať skryté súvislosti, prostredníc-
tvom ktorých sa dielo „otvára“. 

„Snažím sa dať do obrazu niečo, čo človeka 
pojme k tomu, aby sa na výstave nenudil, 
pristavil sa, neprechádzal to ako leták 
obchodného reťazca. Chcem vyvolať uňho 
emóciu akéhokoľvek druhu – môže sa za-
smiať, krútiť hlavou, pomyselne si odpľuť – 
vtedy som spokojný,“ uvádza Maro Kuri-
nec. Maľby nie sú len akousi dekoráciou 
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na stene, ale sú to nosiče emócií – dielo 
je vtedy umením, ak s divákom dokáže 
komunikovať, čiže vzbudiť uňho pocit, 
pričom vyvolaná emócia nemusí byť 
zákonite pozitívna. Prečo aj? Maliarovi 
nejde o to, aby sa zapáčil širokej verej-
nosti, ale chce vyvolať „nejaký“ po-
cit  – a to je skutočným cieľom každého 
umeleckého diela. 

KRÁSA JE RELATÍVNA
Kurinec si vyberá námety, kde je v hlav-
nej úlohe človek. Jeho figúra zakaždým 
znepokojuje, kladie otázky, ale ponúka 

aj odpovede. Krása je relatívna, mladosť 
tiež, nahota nie je tabu a (takmer) všet-
ko je dovolené. Vybrané témy sú skôr 
situačné, pričom veľkým témam, akými 
sú láska, život či ľudská cnosť, sa Maro 
Kurinec vyhýba. Zvolená farebnosť v ze-
mitých odtieňoch dopĺňa melancholické 
situácie, v ktorých sa figúra ocitá. 

„Obrazom zámerne nedávam názvy, 
pretože v dnešnej dobe máme všetko ako 
na zlatom podnose. Vytráca sa tajomno, 
magično, fantázia stráda,“ opisuje autor. 
Bezmenné maľby sú bez „nálepky“ a bez 
smeru, čím sa ešte viac zdôrazňuje, že 
ide len o pocit v danom okamihu.

Maro Kurinec sa okrem malieb venuje 
aj sochárskemu umeniu, kde kombinuje 
drevo s kovom a kameňom. Sochár-
ske počiny autora sú najmä o tvaroch, 
líniách a súzvuku rôznych materiálo-
vých prevedení. Celkovú tvorbu umelca 
možno označiť rôznymi slovami, avšak 
najvýstižnejšie ich vyjadril samotný 
autor, ktorý ju označil tromi rozdielnymi 
slovami – emócia, vtip a smútok.

Noli

Foto: archív autora

ROZHOVOR S MAROM KURINCOM

 Aké boli Vaše umelecké začiatky?
K výtvarnému umeniu som sa dostal pro-
stredníctvom umenia literárneho. V 18-tich 
rokoch sa mi dostala do rúk kniha Smäd 
po živote od Irvinga Stonea o Vincentovi 
van Goghovi. Následne som na základe 
odkazov na iných maliarov začal čítať ich 
životopisy, nakupovať v tej dobe dostupné 
knihy, začal som byť „hladný“ po vizuáli, 
porovnával som prečítané s konkrétny-
mi obrazmi, začal som kresliť, postupne 
maľovať. Objavil som pre seba „olej“ a 
bolo „vymaľované“. Učil som sa v podstate 
kopírovaním, takže som autodidakt.

 Skúste nám priblížiť, ako prebieha 
proces Vašej tvorby?
Zdĺhavo. Nikdy nemám v hlave hotový ná-
met. Maľujem z obrázkov, vlastných fotiek, 
nie živé modely tak, ako Paul Cézanne 
maľoval podľa umelých kvetov, lebo, citu-
jem jeho slová: „Tie k***y strašne rýchlo 
vädnú.“ Keď ma zaujme nejaký detail, 
dám ho na plátno, a ak mi počas procesu 
niečo napadne, pokračujem, ak nie, obraz 
odložím tak, aby som ho mal na očiach. A 
tak sa míňame aj týždne až do bodu, kedy 
príde ďalší detail, a takto to doťahujem, až 
kým obraz nepovie stačí. Je to ako skladač-
ka. Pokiaľ z toho niečo neurčité nevyžaruje, 
nie je dokončený. Často obrazy premaľo-
vávam, nezriedka viackrát, už len Wilhelm 
Conrad Röntgen by vám dal odpoveď na 
otázku, čo tam bolo predtým.
  

 A čo vám umenie a tvorba dávajú 
v živote? Čo pre Vás znamenajú?
Potešenie a utrpenie. 

 Vaša tvorba nie je „tuctová“. Ako 
ste sa vyprofilovali k svojmu autor-
skému rukopisu?
Neobmedzujem sa výrazovými prostried-
kami. Pre niekoho sú moje diela možno 
na hranici kontroverzie a tam niekde je 
možno tá netuctovosť. 

 Ako by ste charakterizovali svoju 
tvorbu?
Snažím sa dať do obrazu niečo, čo človeka 
pojme k tomu, aby sa na výstave nenudil, 
pristavil sa, neprechádzal to ako leták 
obchodného reťazca. Chcem vyvolať uňho 
emóciu akéhokoľvek druhu – môže sa za-

smiať, krútiť hlavou, pomyselne si odpľuť  – 
vtedy som spokojný. A hlavné znaky? 
Humor, sarkazmus, melanchólia a veľa 
zemitých farieb. Obrazom zámerne nedá-
vam názvy, pretože v dnešnej dobe máme 
všetko ako na zlatom podnose, vytráca sa 
tajomno, magično, fantázia stráda. Ešte by 
som podotkol, že moja tvorba je čisto figu-
rálna a postavy na obrazoch sú v životnej 
až nadživotnej veľkosti. V poslednej dobe 
sa venujem okrem maľby aj práci s drevom 
v kombinácii s kovom a kameňom. 

Ktoré tri slová vystihujú Vašu 
tvorbu?
Emócia, vtip, smútok.

bývanie umenie



villeroy-boch.com

VILLEROY&BOCH
Atrium - dom nábytku � Einsteinova 9, 851 03 Bratislava 

Tel: 02-63451477, 0910 613 993 � www.nastol.sk · obchod@nastol.sk

Anlage: 185 x 118 mm Besch.: 4 mm RZ- 
Version: 

V1 V2 V3 V4
Ausgabe: 185 x 118 mm Farbe: 4c ISOcoatedV2 V5 V6 V7 V8



26

bývanie dizajn

ZIMA A OBDOBIE ZIMNÝCH SVIATKOV 
JE IDEÁLNE NA ZAMYSLENIE, AKÝM 
ŠTÝLOM CHCETE VYZDOBIŤ A 
UPRAVIŤ SVOJ INTERIÉR. MÔŽETE 
SI HO SPRAVIŤ TAK POHODLNE A 
ÚTULNE, AKO SI LEN DOKÁŽETE 
PREDSTAVIŤ. OBKLOPTE SA 
NÁBYTKOM A DEKORÁCIAMI, KTORÉ 
BUDÚ FANTASTICKY LADIŤ. INŠPIRUJTE 
SA A POROZMÝŠĽAJTE, AKO U VÁS 
DOMA VYTVORÍTE PRIESTOR NIELEN 
PRE NEVŠEDNÉ STRETNUTIA. 
 

TRENDY

03

01

02
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05

01 LED vianočný veniec Heart, Vianočné 

gule Randi, Dekoračný jeleň Taisto, 

predáva WestwingNow.sk

02 Jedálenská stolička Elephant 

od Norr11, predáva DesignVille.sk

03 Westwing Christmas Collection 

2021: Tradície, predáva WestwingNow.sk

04 Biely keramický svietnik Kähler 

Design, predáva Bonami.sk 

05 Stolná lampa Kizu Table Lamp  

od New Works, Large, black marble,  

predáva DesignVille.sk

06 Stolná lampa NYFORS, predáva Ikea.sk 

07 Károvaný poťah na vankúš Stirling, 

Westwing Collection, 

predáva WestwingNow.sk

08 Stolička Covent Chair od New Works, 

Gentle – Camel, predáva DesignVille.sk

09 Konferenčný stolík Duke Large od 

Norr11, bronze, predáva DesignVille.sk

07

08

04

06

09
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bývanie dizajn

10

11

13

12
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10 Komoda LINK+ z dubového masívu, predáva Javorina.sk 

11 Stojacia lampa Gräshoppa od Gubi, vintage red, predáva DesignVille.sk

12 Vertikálne koncipovaná komoda LINK +, predáva Javorina.sk

13 Dizajnová lavica Daybed z kolekcie Outline od značky Muuto,  

predáva DesignVille.sk 

14 Westwing Christmas Collection 2021: Extravagant,  

predáva WestwingNow.sk

15 Závesná lampa zo sklenených guľôčok Explosion, 

predáva WestwingNow.sk

16 Vrecko z prateľného papiera NANO, predáva Uashmama.sk  

17 Bambusový hlboký tanier Bambum Humm, predáva Bonami.sk 

14

15

16

17

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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bývanie dizajn

V
 obchodnom centre STYLA na 
bratislavských Zlatých pieskoch 
nájdete predajňu ručne vyrábané-
ho luxusného nábytku Saporini. 

„Predajňa Saporini má u nás výnimočné 
miesto,“ začína rozhovor Marcela Her-
nández, riaditeľka obchodného centra 
STYLA, a ihneď dodáva: „V každom kúsku 
ich ručne vyrábaného nábytku sa ukrýva 
láska k drevu a remeselnej výrobe s dôra-
zom na estetiku a funkčnosť.“  

PONORTE SA DO POHODLIA  
NOVEJ SEDAČKY
Kožená, ručne vyrábaná talianska sedačka 
sa stane dominantným kúskom každej 
obývačky. Luxusné sedačky Saporini majú 
navyše nadčasový dizajn, pričom neza-
búdajú na praktickú stránku. Vyberať si 
môžete z množstva kombinácií a variácií 
tak, aby nová sedačka dokonale zapadla 
k štýlu zariadenia vašej domácnosti. 

NÁBYTOK NA MIERU 
V ponuke Saporini nájdete aj kreslá a 
stoličky do jedálne a iných miestností. 
Nechýbajú luxusné komody, stoly, kon-

ferenčné a TV stolíky. Krásne sny sa vám 
môžu snívať na novej posteli z masívneho 
dreva s matracom, ktorý sa postará o vý-
datný odpočinok. 

Výnimočný štýl domácnosti dotvorí 
jedinečný vzhľad doplnkov. Vešiak na 
oblečenie v neobyčajnom prevedení môže 
vítať hostí hneď pri vstupe. Do detailu 
prepracovaný dizajn zrkadiel ozdobí steny 
v každej miestnosti.

KVALITA, KTORÁ PRETRVÁ
Pri výrobe nábytku Saporini sa používa-
jú výlučne špičkové materiály, ktoré sú 
zárukou dlhej životnosti každého kúsku. 
Remeselní majstri kladú dôraz na tradičné 
postupy v kombinácii s najnovšími 
technológiami spracovania dreva, kože, 
skla a iných materiálov. So zameraním na 
špičkovú kvalitu vytvárajú nábytok, ktorý 
sa môže dediť po celé generácie. Každý 
produkt je originálny, rafinovane pre-
pracovaný a vyžaruje osobité čaro, ktorý 
unikátnym spôsobom dotvára dizajn 
celého interiéru. 

„Značka Saporini pôsobí na trhu už 30 ro-
kov a tam, kde ostatní jednoducho sledujú 
trendy, my inšpirujeme veľkolepými povr-
chovými úpravami, inovatívnym dizajnom 
a bezkonkurenčnou pozornosťou k štan-
dardom kvality,“ dodáva Avishay Yaakobi, 
líder spoločnosti.  

Reko z materiálov značky Saporini

Foto: Saporini

MÁTE RADI VÝNIMOČNOSŤ 
DIZAJNU? DODAJTE 
VÝNIMOČNÝ ŠTÝL VÁŠMU 
DOMOVU A OČARTE 
KAŽDÉHO VÁŠHO HOSŤA 
MODERNÝM NÁBYTKOM 
SAPORINY. VĎAKA 
ORIGINÁLNEJ REMESELNEJ 
VÝROBE V TALIANSKU 
SPĹŇA TEN NAJVYŠŠÍ 
ŠTANDARD KVALITY. TAK 
NEVÁHAJTE A NAVŠTÍVTE 
NÁS, RADI VÁM S VÝBEROM 
PORADÍME.

Nadčasový dizajn nábytku 
v luxusnom prevedení



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, 
21,80 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, 
21,80 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,
24,50 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,
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, 
29,80 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
38,50 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
33,80 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
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bývanie spálňa

P
ríjemné osvetlenie spálne na večer a 
posteľ ozdobená vankúšmi či teplými 
dekami nám zase pomôžu oddých-

nuť si na konci náročného dňa. Aby ste 
si aj vy vytvorili vlastnú oázu pokoja a 
pohody, prinášame vám užitočné tipy na 
zariadenie spálne.

KDE ZAČAŤ? 
Nábytok do spálne by mal byť sofisti-
kovaný, pohodlný a elegantný zároveň. 
Zariadenie by malo pozostávať len z kús-
kov, ktoré vo svojom priestore využijete. 
Posteľ, jeden alebo dva nočné stolíky, 
odkladacia komoda či iný úložný priestor 
tvoria základ. Praktickým a elegant-
ným riešením pri zariaďovaní spálne sú 
taktiež vstavané skrine. V závislosti od 
veľkosti vašej izby môžete ďalej do izby 
doplniť stoličku alebo kreslo na sedenie, 
toaletný stolík či pracovný stôl. 

Nábytok by mal mať správnu veľkosť, 
preto pri jeho výbere začnite tým, že si 
izbu premeriate a nakreslíte si jej plán. 
Pomôže vám pri tom štvorčekovaný 
papier a nasledujúcich pár rád: medzi 

ZARIADENIE SPÁLNE JE RÁNO 
TO PRVÉ, NA ČO NÁM PO 
ZOBUDENÍ PADNE ZRAK. NIET 
NAD TEN POCIT DOTKNÚŤ SA 
BOSÝMI NOHAMI MÄKKÉHO 
KOBERCA, ODHRNÚŤ ZÁVESY 
A PRIVÍTAŤ NOVÝ DEŇ. 
V ELEGANTNOM A ŠTÝLOVOM 
PROSTREDÍ SA JEDNODUCHO 
CÍTIME NAJLEPŠIE 
A ZARIADENIE DO SPÁLNE TAK 
PRIAMO OVPLYVŇUJE NAŠU 
NÁLADU UŽ OD SAMOTNÉHO 
RÁNA. 

posteľou a bočnými stenami alebo 
veľkým kusom nábytku sa odporúča po-
nechať aspoň 90 centimetrov prázdneho 
priestoru. Medzi posteľou a nízkym ná-
bytkom, akými sú stolík alebo komoda, 
sa odporúča ponechať 60 centimetrov.
Nábytok v spálni by nemal pôsobiť 
ťažkopádne, preto sa vyhnite masívnym 
posteliam a komodám v menších spál-
ňach. Pozor si však dajte aj na to, aby 
ste si nevybrali príliš malé kúsky, ktoré 
by vašu spálňu opticky len zmenšili. 
Do väčších spální sa odporúča začleniť 
viac kusov nábytku ako napríklad kreslo 
na sedenie s príručným stolíkom alebo 
otoman na konci postele. Oceníte tu aj 
toaletný stolík alebo menšiu pracovnú 
dosku.

AKO ZARIADIŤ SPÁLŇU?
Zariadenie spálne si vyžaduje čo naj-
praktickejšie riešenia rozmiestnenia 
nábytku. Pri malej spálni je prioritou 
zachovať počet kusov nábytku na 
minime a zabezpečiť dostatok úložného 
priestoru. Neporiadok a voľne poho-
dené oblečenie alebo knihy v nej budú 
pôsobiť chaotickým a rušivým dojmom. 
Pre lepšiu organizáciu začleňte do malej 
spálne vstavanú skrinu, ktorá ponúka 
na rovnakom priestore až o trikrát viac 
úložného priestoru ako voľne stojaca 
skriňa. Vysoká skriňa až po strop ľahšie 
splynie so stenami a nebude pôsobiť 
ťažkopádne.

Inšpirácie pre spálne ďalej pokračujú 
výberom postele s úložným priestorom. 
Ako umiestniť posteľ v spálni? Posteľ so 
zásuvkami alebo umiestnenie úložných 
boxov pod jej konštrukciu sú dobrým 
riešením, ľahší prístup k veciam vám 
však zaručí vyklápacia posteľ. Pri vý-
bere postele okrem jej šírky a úložného 
priestoru venujte pozornosť hlavne jej 
výške. Veľkosť postele závisí od rozme-

ZARIADENIE SPÁLNE
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rov vašej izby, vyberte si však najväčšiu 
možnú variantu. Vysoké a výrazné čelo 
zdvihne zrak dohora a je vhodné do 
spální väčších rozmerov alebo s vyššími 
stropmi. Nižšia posteľ je vhodnejšia do 
menších spálni kde bude vyzerať omno-
ho lepšie ako vysoká posteľ, okolo ktorej 
sa ťažšie prechádza.

Ak vám to váš priestor dovolí, zakončite 
svoju posteľ lavicou na sedenie alebo 
štýlovejším otomanom. Mnohé otoma-
ny ponúkajú okrem sedenia aj úložný 
priestor. Otoman zladený so štýlom 
vašej postele ju opticky predĺži, lavica 
zladená s nočnými stolíkmi vašu posteľ 
zase útulne ohraničia.

Pri výbere nočného stolíka zapojte svoju 
kreativitu. Vyberte si zaujímavé nočné 
stolíky, ktoré budú samé o sebe dekorá-
ciou. Ak sa vaša posteľ nachádza v rohu 
miestnosti, môže vám ako nočný stolík 
poslúžiť nástenná polica. V menších 
spálňach môžete ako nočný stolík zvoliť 
aj nižšiu komodu. Pokiaľ vám to priestor 
dovolí, vždy uprednostnite nočný stolík 
so zásuvkami či zatváracími dvierkami. 
Šikovne doň schováte menšie predmety. 
Do menších spální môžete začleniť tiež 
stoličku. Keď ju umiestnite k posteli, 

preberie funkciu nočného stolíka. 
Úhľadne na ňu uložte knihy a na jej ope-
radlo umiestnite deku alebo pléd. 
V spálni by rozhodne nemalo chýbať 
zrkadlo. Vyberte si zrkadlo v krásnom 
ráme, ktoré bude zároveň aj dekoráciou. 
Ak vám to priestor dovolí, tak súčas-
ťou spálne môže byť aj toaletný alebo 
pracovný stolík. Toaletný stolík prinesie 
do spálne ženský prvok a poskytne vám 
osobný priestor aj v zdieľanej spálni. Vy-
berte si stolík s úložným priestorom, aby 
vyzeral vždy čisto a upravene. Menšia 
pracovná doska v spálni taktiež vše-
stranne poslúži a keď nad ňu umiestnite 
zrkadlo, vytvoríte nenápadný toaletný 
stolík. 

Zariadenie spálne ukončite nástennými 
policami a pre ušetrenie priestoru ich 
ozdobte predmetmi, ktoré už vlastníte 
a používate. Sú skvelým miestom na od-
kladanie šperkov a vystavenie fotografií, 
ktoré dotvoria atmosféru. Obrazy v spál-
ni môžu tiež dokonale zmeniť spôsob, 
akým na vás izba vplýva.

VYBERTE SI SVOJ OBĽÚBENÝ 
ŠTÝL
Zariadili ste si celý byt v jednom štýle, 
no pri zariaďovaní spálne sa neviete 

bývanie spálňa
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rozhodnúť, aký štýl zvoliť? Môže to 
byť spôsobené tým, že v spálni môžete 
naplno ukázať svoju osobnosť a nikým 
sa neobmedzovať. Spálňa je v rámci 
bytu najmenej prístupná návštevníkom 
a dobrou správou je, že jej štýl nemusí 
vôbec ladiť so zvyšnými izbami.
Páči sa vám spálňa v provensálskom, 
rustikálnom alebo v štýle vintage? 
Nemusíte sa vyhýbať ani tradičným či 
výraznejším štýlom. Moderná alebo 
škandinávska spálňa – zamerajte sa na 
jeden alebo si vezmite z každého kúsok 
a spravte si zo spálne svoj vlastný kúsok 
raja. 

Analýza materiálov a doplnkov sú to po-
sledné pre zariadenie spálne. Prevládajú 
vo vašom výbere prírodné materiály? 
Alebo je to mramor a kov? Na podlahe je 
koberec s vysokým vlasom alebo z ručne 
tkaného materiálu? Sú na stenách boho 
makramé alebo štýlové čiernobiele 
fotografie?

Zariadenie a doplnky by sa vždy mali ria-
diť vašou intuíciou v kombinácii s hlbšou 
analýzou štýlu, ktorý ste si vybrali. Štýl 
v spálni môže byť úplne iný ako zariade-
nie vašej obývačky. A to je v poriadku.

AKÉ FARBY ZVOLIŤ?
Farby by ste si mali zvoliť hneď na za-
čiatku prerábky vašej spálne. V závislosti 

od nich sa ďalej bude odvíjať výber 
nábytku a dekorácií. Pri výbere 
farby na stenu si vždy dopredu 
overte, aký má účinok na vašu 
psychiku. Prírodné odtiene zelenej 
a modrej vás uvoľnia a upokoja. 
Pastelové farby vám zase zlepšia 
náladu a izbu rozjasnia a opticky 
zväčšia.

Všeobecným pravidlom pri výbere 
farby platí, že pri svetlejšej farbe 
sa vám bude ľahšie vstávať a pri 
tmavšej lepšie zaspávať. V spál-
ni sa však treba vyhnúť príliš 
tmavým a pochmúrnym farbám, 
akými sú veľké plochy čiernej, hne-
dej, studenej fialovej, červenej a všetkým 
neónovým farbám. Neónové a príliš 
jasné farby pôsobia ako výstraha a je 
ťažšie sa pri nich uvoľniť. Biela so sivou 
je veľmi obľúbená kombinácia do spálne, 
pretože pôsobí čistým dojmom a naše 
oči zbytočne nedráždi. 

Záhlavie postele je dobrým miestom, 
kam umiestniť tapety, ktoré ohraničia 
a zútulnia váš priestor na spanie.  
V menších spálňach sa snažte použiť 
rôzne odtiene tej istej farby, aby izba 
pôsobila väčším dojmom. Vyhnite sa 
farebnému rozbitiu izby, napríklad výbe-
rom výrazného koberca so vzorom alebo 
vzorovanej posteľnej bielizne.

VHODNÉ OSVETLENIE
V neposlednom rade nezabudnite ani na 
osvetlenie. Vyberte si niekoľko druhov 
svietidiel, od stropných, cez voľne stoja-
ce lampy až po nočné lampy. Doprajte si 
početné možnosti osvetlenia v rôznych 
výškach a v príjemnom mäkkom svetle. 
Sviečky, svetelné girlandy a nástenné 
lampy výborne pomôžu s dotváraním 
atmosféry pred spaním.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing
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N
árody, s ktorými spájame zdravý ži-
votný štýl, venujú veľkú pozornosť 
výberu postele a matraca. „Tento 
trend sa prejavuje už aj na Slovensku, 

a preto bolo pre nás cieľom mať v našom 
obchodnom centre v tomto segmente široký 
výber štýlov a materiálov, ale hlavne lídrov, 
akým je slovenský výrobca MATERASSO“, 
hovorí Marcela Hernández, riaditeľka 
obchodného centra STYLA na bratislav-
ských Zlatých pieskoch. 

SUCCESS STORY
MATERASSO začínalo s výrobou matra-
cov pred viac ako štvrť storočím v obci 
Oravské Veselé, kde aj dnes prebieha vý-
roba. V začiatkoch bola firma zameraná 
na výrobu zdravotných, ortopedických 
a antialergických matracov a paplónov. 
Postupne rozšírila sortiment o výrobu 
lamelových roštov a čalúnených postelí, 
ale aj v nových dizajnoch zachovala pô-
vodné zameranie na zdravý spánok. 

V roku 2002 dostalo MATERASSO ako 
prvý slovenský výrobca matracov a po-
stelí ocenenie Slovak Gold. Dnes firma 
vyrába viac ako 300-tisíc matracov ročne 
a pokrýva až 70 % slovenského trhu. 
Svoje výrobky exportuje do celej Európy, 
ale už  vyváža aj do Panamy a Číny.

ŠIROKÝ VÝBER JE CESTA
„MATERASSO prezentuje svoje výrob-
ky vo viacerých kolekciách: Materasso, 
Exclusive collection, Ferreti a Hotelová 
kolekcia, čo umožňuje zákazníkovi vybrať 
si s ohľadom na svoje špecifické požiadavky, 
a to je pre nás kľúčové,“ dodáva Marcela 
Hernández. Rôznymi kolekciami firma 
pokrýva  široké spektrum štýlov, a preto 
je vyhľadávaná interiérovými dizajnér-
mi či hoteliermi. Dlhoročná  skúsenosť 
v oblasti výroby ortopedických matracov 
tomu napomáha. 

KONEČNÉ SLOVO MÁ ZÁKAZNÍK
„Pestrosť dizajnu a materiálov popri odbor-
nom poradenstve umožňuje individualizá-
ciu postele,“ podčiarkuje Marcela Her-
nández konkurenčnú výhodu predajne 
v STYLA a dodáva: „Z materiálov by som 
vyzdvihla prírodné peny vyrábané nahra-
dením umelých zložiek prírodným olejom, 
peny s obsahom oleja z kvetov horkého 
pomarančovníka, ktorý pridáva spánku na 
matraci ďalší rozmer, ale aj peny s výťažka-
mi byliniek aloe vera a levandule.“  

Reko z materiálov značky MATERASSO

Foto: MATERASSO

ZMENOU ROČNÉHO 
OBDOBIA VÄČŠINU 
ĽUDÍ PREKVAPÍ 
NEVYSVETLITEĽNÁ ÚNAVA. 
NAJVIAC TO CÍTIME 
PRÍCHODOM ZIMY. ABY 
SA VÁŠ ORGANIZMUS 
ZREGENEROVAL, POTREBUJE 
6 AŽ 8 HODÍN SPÁNKU, 
A PRETO JE SPRÁVNY VÝBER 
POSTELE A MATRACA TAKÝ 
DÔLEŽITÝ.

SVET POSTELÍ A MATRACOV
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V
 zimných mesiacoch sa začína 
stmievať už o niečo skôr. Často 
nás to nabáda k tomu, aby sme si 
rovno ľahli do postele alebo iba 

jednoducho „vypli“. Avšak dlhé zimné 
večery si môžete spríjemniť napríklad 
aj čítaním dobrej knihy alebo časopisu 
v pohodlnom kresle, v ktorom sa budete 
skutočne cítiť ako v zimnom kráľovstve.   

PRE ODDYCH A ODPOČINOK
Ani tieto chladnejšie odtiene nábytku 
a bytových doplnkov nemusia nutne 
pôsobiť  mrazivo. Studené tóny sa 
odporúčajú používať práve v miestnos-
tiach určených na oddych či odpočinok, 
pretože vedia navodiť pokoj a harmóniu. 
Jemne osviežia aj ten najtmavší priestor 
vo vašom dome a dokážu každú izbu 
opticky zväčšiť. Nadčasovú bielu môže-
me skombinovať s výraznejším prvkom 
či farbou, a tak vieme stále vytvoriť 

Ľadové kráľovstvo, 
ktoré zahreje

originálny a štýlový dizajn. S teplými 
hrejivými materiálmi, akými môže byť 
aj úpletová deka alebo koberec z umelej 
kožušiny, si zas zachováte teplo svojho 
domova.

PRE POCIT ÚTULNOSTI
Čaro rozprávkovej atmosféry vás iste 
pohltí aj s príjemným tlmeným svetlom, 
pri ktorom môžete po náročnom dni ne-
rušene privrieť oči, a tak si vychutnávať 
pocit útulnosti. Keď zas budete mať chuť 
na čítanie či večerné lúštenie krížovky, 
môžete si svetlo jednoducho prispôsobiť 
tak, aby ste ho mali dostatok. 

PRE ÚPLNÝ RELAX
K úplnému relaxu bezpochyby patrí aj 
niečo dobré pod zub či len na zahriatie. 
Môže to byť horúci čaj, káva alebo aj 
čokoláda. Na odloženie týchto lahôdok 
môžete použiť štýlový konferenčný 
stolík. Ten svojím zaujímavým dizajnom 
zapadne do každého štýlu, a dokonca 
naň môžete povešať aj pár vianočných 
ozdôb alebo svetelnú reťaz, ktoré váš 
oddychový kútik krásne rozžiaria. 

Reko z materiálov ASKO-NÁBYTOK a KIK

Foto: ASKO-NÁBYTOK a KIK

KONTRASTNÉ TÓNY 
MODREJ A BIELEJ V NÁS 
EVOKUJÚ ZIMU A CHLAD, 
PRIČOM TO VŠAK DOMA 
MÔŽE PLATIŤ ÚPLNE 
OPAČNE. NEMUSÍTE SA UŽ 
VYHÝBAŤ TÝMTO NA PRVÝ 
POHĽAD CHLADNÝM 
ODTIEŇOM. AJ TIETO 
KOMBINÁCIE TOTIŽ 
DOKÁŽU Z PRIESTORU 
VYTVORIŤ ÚTULNÝ KÚTIK 
NA ODDYCH A OKREM 
TOHO AJ POZITÍVNE 
PÔSOBIA NA  MYSEĽ. 

 

Koberec z umelej kožušiny z ASKO-NÁBYTOK

Potrebné svietidlo z ASKO-NÁBYTOK

Pohodlné kreslo z ASKO-NÁBYTOK

 

 

Štýlový konferenčný stolík z KIK

Úpletová deka pre zimné večery z KiK 
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bývanie interiér

F
arebné schémy, nábytok, bytové 
textílie či doplnky – svet interiéro-
vého dizajnu môže byť neprehľadný, 
ak neviete, kde začať. Našťastie, 

existuje niekoľko zásad, ktoré sú výbor-
ným odrazovým mostíkom. 

1 Štýl – voľba štýlu interiérového di-
zajnu vám pomôže dosiahnuť ucelenosť 
priestoru. Na výber máte veľa možnos-
tí – bohémsky, toskánsky, moderný, in-
dustriálny, škandinávsky či veľa ďalších 
štýlov. Každý z nich má svoje jedinečné 
dizajnové prvky, farebné schémy, pôdo-
rysy či dokonca umelecký smer obrazov.

2 Ústredný bod – každá miestnosť by 
mala mať ústredný bod: umelecké dielo, 
krb alebo nevšedný gauč, ktorý pritiah-
ne pozornosť. Dajte si však pozor, aby 
ste to nepreháňali. Ak budete mať príliš 
veľa ústredných bodov, priestor začne 
pôsobiť preplnene a chaoticky.

3 Vyváženosť – aby ste dosiahli 
rovnováhu v každej miestnosti, musíte 
rozložiť vizuálnu váhu nábytku a dizaj-
nových akcentov. Zvážte mierku (veľké a 
malé predmety), textúru (tvrdé a mäkké 
predmety) a polohu (umiestnenie vo 

výške, umiestnenie vľavo a vpravo). Ak 
budete venovať pozornosť jemným kon-
trastom v jednom priestore, dokážete 
vytvoriť miestnosti, ktoré budú pôsobiť 
ucelene a vyvážene.

Inšpiráciu môžete nájsť aj v interié-
rových trendoch, ktoré sa každý rok 
menia. Odborníci z Hornbachu aktívne 
sledujú najnovší vývoj v oblasti interié-
rového vybavenia a aj tento rok zostavili 
štyri atraktívne dizajnové koncepty.  
„Interiérové trendy sa nesú v znamení 
rôznorodosti. V popredí stále ostávajú 
prírodné materiály, ktoré dodajú každému 
interiéru pocit domáceho tepla,“ hovorí 
Tadeáš Tenkl, odborník zo Sveta bývania 
v projektových marketoch Hornbach 
a dodáva: „Milovníci tlmených tónov a 
jednoduchosti nájdu inšpiráciu v interiéro-
vých konceptoch Come Over a Get Ready. 
Odvážnejšie povahy sa môžu inšpirovať 
moderným štýlom The Dark Side, kto-
rý v sebe spája nevymierajúcu klasiku 
s modernou rafinovanosťou. Pre všetkých 
novátorov, ktorí nachádzajú krásu v ne-
tradičných a výrazných akcentoch, je ako 
stvorený eklektický štýl Express Yourself, 
ktorý je stelesnením individuálneho prístu-
pu k dizajnu.“

SO ZMENOU ROČNÉHO 
OBDOBIA PRICHÁDZAJÚ 
AJ NOVÉ TRENDY 
V INTERIÉROVOM DIZAJNE. 
AKTUÁLNA SEZÓNA 
„OBLEČIE“ NAŠE PRÍBYTKY 
DO ATRAKTÍVNYCH FARIEB 
A MATERIÁLOV, KTORÉ 
NÁS SPOJA S PRÍRODOU. 
TÍM ODBORNÍKOV 
Z HORNBACHU RADÍ, AKO 
ZARIADIŤ TRENDY INTERIÉR. 

SVET BÝVANIA 
Aktuálne interiérové trendy

COME OVER – AUTENTICKOSŤ, KTORÁ  
NABÁDA K NÁVŠTEVE 
Prírodnosť materiálov je tu na prvom mieste. 
Teplé a zemité neutrálne tóny pomôžu 
vniesť do vášho domova pocit tepla a 
perfektne sa dopĺňajú jutovými kobercami, 
dreveným nábytkom či vlnenými prikrýv-
kami. Vďaka prepojeniu tradičných prvkov 
s modernými zamatovými textúrami je tento 
štýl autentický, no zároveň moderný. Úspor-
ný koncept nabáda k užívaniu si jednodu-
chosti a kvetinové vzory podnecujú hravosť 
a zábavu.
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Reko z materiálov spoločnosti Hornbach

Foto: Hornbach

 EXPRESS YOURSELF – UKÁŽTE SVOJE  
SKUTOČNÉ JA
Koluje vám v žilách živosť a impulzívnosť? 
Sebavedomý interiérový koncept Express 
yourself dáva príležitosť odpútať sa od 
konvenčných štýlov a ukázať svetu skutočnú 
tvár. „Experimentujte so zelenými odtieňmi 
džungle a bujnými nádychmi fialovej a žltej. 
Kombinujte luxusné materiály ako zamat 
a hodváb s odvážnymi zvieracími potlača-
mi. V interiéri tak vytvoríte scenériu plnú 
dokonalej symbiózy farieb a textúr,“ radí 
Tadeáš Tenkl. 

GET READY – ZAMATOVÉ TEPLO  
DOMOVA  
S chladnejším počasím trávime viac času vo 
vnútri. Kombinácia dymovo ružovej a od-
tieňov bordó dodá interiéru príjemnú teplú 
atmosféru, ktorá vás pohltí. Geometrické 
akcenty s výraznou žltou či jemné kvetino-
vé vzory vnesú do priestoru svieži nádych. 
Get Ready kladie dôraz na útulnosť dreva, 
a v kombinácii so svetlými tónmi vytvára 
príjemnú vzdušnú atmosféru, ktorá okúzli. 
Minimalistické a jednoduché tvary je možné 
vrstviť rôznymi textúrami materiálov.

 THE DARK SIDE – INDUSTRIÁLNE ČARO
Dizajnový štýl The Dark Side je vznešený 
a vecný, ale v kombinácii s prírodnými 
a mäkkými materiálmi zároveň útulný. Je 
inšpirovaný veľkými industriálnymi priestor-
mi s odhalenými tehlovými stenami. Surové 
elementy idú ruka v ruke s luxusnými 
mosadznými akcentmi. „Atmosféru tu do-
tvárajú premyslené detaily ako Edisonove 
žiarivky či klietkové lampy, ktoré sú trendy 
a odvážne,“ dodáva odborník z Hornbachu. 
Silná atmosféra zahalí priestor aj obyva-
teľov pocitom bezpečia. Viac informácií sa 
dozviete na stránke www.hornbach.sk.
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V DOBE, KEDY SA NÁŠ DOMOV ZMENIL NA 
KANCELÁRIU, ŠKOLU, TELOCVIČŇU ČI ODDYCHOVÉ 
ZÓNY, JE VYHOVUJÚCE OSVETLENIE ZÁKLADNOU 
POŽIADAVKOU PRE ZDRAVÉ FUNGOVANIE 
V DOMÁCNOSTI. NAVYŠE TERAZ, V ZIMNOM 
OBDOBÍ, JE OSVETLENIE EŠTE DÔLEŽITEJŠOU 
SÚČASŤOU NÁŠHO FUNGOVANIA. UMELÉ SVETLO 
NÁM ROBÍ SPOLOČNOSŤ O ČOSI DLHŠIE AKO 
V INÝCH OBDOBIACH V ROKU, KEĎŽE LAMPY 
ZAŽÍNAME UŽ V SKORŠÍCH POOBEDNÝCH 
HODINÁCH. 

na zimné večery
POSVIEŤTE SI

01

bývanie osvetlenie
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na zimné večery

K
ombináciou rôznych svetelných 
zdrojov dokážeme v domácnosti 
nielen prispôsobiť funkčné svetlo 
potrebám v jednotlivých izbách, 

ale aj dotvoriť atmosféru i štýl interiéru. 
Dokonca správnym výberom osvetlenia 
vieme byť ohľaduplní nielen k našej 
planéte, ale aj k peňaženke.

HRAJTE SA S PRIESTOROM
V tomto ročnom období sa chceme 
pohodlne zababušiť... a možno aj trochu 
pritúliť? S osvetlením, ktoré sa vie 
prispôsobiť meniacim sa potrebám, bude 
zima tak pohodová, ako má byť. Či už 
máte interiér priestranný alebo útulný, 
existuje niekoľko funkčných i estetic-
kých svietidiel, ktoré vám pripravia tú 
správnu atmosféru v každej situácii. 

Podlahové, nástenné lampy, stolové 
lampy, osvetlenie obrázkov či dekoratív-
ne svetelné reťaze vytvárajú zaujímavé 
vzory svetla a dodávajú miestnosti 
atmosféru. Sviečky zase navodzujú pocit 
tepla a relaxácie. 

Počas tmavých studených večerov 
človeka určite poteší, keď má vo vnútri 
čo najútulnejšie osvetlenie. Výborne 
sa oň postará tkané tienidlo na lam-
pu LERGRYN (02). Prostredníctvom 
otvorov v tomto ručne pletenom tienidle 
svetlo prebleskuje a vytvára efekt, ktorý 
v miestnosti šíri hrejivý a pokojný pocit. 
Tienidlo viete využiť na stropnom svie-
tidle i na nohe lampy.

OSVETLENIE AJ DEKORÁCIA
V predvianočnom období môže byť 
osvetlenie aj formou dekorácie. Pomôže 
vám dotvoriť predvianočnú atmosféru 
a spolu so sviečkami či s inými drobnými 
svietidlami vyčaruje počas chladných 
večerov intímne osvetlenie. Ideálnou 
voľbou sú tienidlá napríklad v podobe 
hviezdy, ktoré dodajú domovu neopa-
kovateľný vianočný nádych a splnia 
funkciu jemného osvetlenia. V Škandi-
návii ľudia radi vítajú sviatočnú sezónu 
so svietiacou hviezdou v okne. 

Vyskúšajte svojmu domovu dodať 
trochu severského kúzla s novým IKEA 
sortimentom tienidiel STRÅLA (03)
v podobe závesných aj stolových lámp 
so  zelenými a zlatými vzormi imela.

OSVETLENIE V SPÁLNI REGULUJTE 
PODĽA POTREBY
Spálne vyžadujú kombináciu osvetle-
nia, ktoré sa dá prispôsobiť rôznym 
potrebám a aktivitám. Zvoľte jedno 
väčšie centrálne svetlo s dopadom na 
celý priestor a potom niekoľko menších 
svietidiel, ktoré v spálni dokážu vytvoriť 
príjemnú a intímnu atmosféru. Nezabú-
dajme ani na osvetlenie pre najmenších 
a doprajme im spoľahlivého kamará-
ta do tmy, ktorý prežiari každú noc. 
Lampa s plyšovým zajacom PEKHULT 
(04) so svietiacim bruškom je skvelým 
nočným spoločníkom. Detské výrobky 
IKEA sú testované podľa najprísnejších 
bezpečnostných požiadaviek na svete.

ČÍTAJTE PRI STUDENOM SVETLE
Studené a jasné priame osvetlenie je 
najlepšie na prácu a čítanie, pretože 
imituje denné svetlo a pomáha lepšie 
sa sústrediť. Vďaka nastaviteľnému 
ramenu lampy LERSTA (01) jedno-
ducho nasmerujete svetlo tam, kam 
chcete. Ak potrebujete ešte precíznejšie 
osvetlenie nejakého predmetu alebo si 

02

03

PODLAHOVÉ, NÁSTENNÉ 
LAMPY, STOLOVÉ LAMPY, 
OSVETLENIE OBRÁZKOV ČI 
DEKORATÍVNE SVETELNÉ RE-
ŤAZE VYTVÁRAJÚ ZAUJÍMAVÉ 
VZORY SVETLA A DODÁVAJÚ 
MIESTNOSTI ATMOSFÉRU. 
SVIEČKY ZASE NAVODZUJÚ 
POCIT TEPLA A RELAXÁCIE. 
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potrebujete na niečo poriadne posvietiť, 
pomôže vám bodové osvetlenie LED 
NÄVLINGE(04). S touto super tenkou 
lampou môžete rozsvietiť aj ten najmen-
ší priestor vo vašom domove a prakticky 
ho tak využiť. Vďaka nastaviteľnému 
ramenu a tienidlu jednoducho nasme-
rujete svetlo presne tam, kam chcete. 
Uchytenie pomocou štipca zabezpečí 
jednoduché upevnenie takmer kdekoľ-
vek. Prispôsobte osvetlenie vašej nálade  
Zamerajte sa na vaše pocity, ktoré 
ovplyvňujú spôsob vášho života v do-
mácnosti. Veľa energie? Posvieťte si viac. 
Oddych? Stlmte svetlo. Tvorivá nála-
da? Vyberte si farbu. Vezmite diaľkový 
ovládač a dajte svoje pocity najavo cez 
inteligentné žiarovky TRÅDFRI (05). Vy-
brať si môžete biele žiarovky s možnos-
ťou stmievania, žiarovky, ktoré navyše 
umožňujú aj zmenu farebnej teploty či 
RGB žiarovky umožňujúce meniť farbu 
svetla.  

ŠETRITE SVOJU PEŇAŽENKU
Keďže v tomto období svietime o čosi 
dlhšie, úspora energie je viac ako vítaná. 
Žiarovky LED vám pomôžu znížiť vý-

davky na elektrinu, pretože spotrebujú 
o 85 % menej energie a zároveň vydržia 
20-krát dlhšie v porovnaní s klasickými 
žiarovkami. Minuloročný prieskum spo-
ločnosti IKEA ukázal, že v 86 % sloven-
ských domácností ľudia preferujú práve 
tento typ žiarovky, ktorá je šetrnejšia 
k životnému prostrediu. 

SKOMBINUJTE SVETLO  
S HUDBOU
K horúcemu čaju, teplej deke a zimnej 
pohode patrí neodmysliteľne aj príjemná 
hudba, ktorá dotvorí atmosféru a pod-
porí domáci relax. Spoločnosť IKEA 
a SONOS sa stretli v netradičnom part-
nerstve, vďaka ktorému si dnes doma 
môžete užiť kvalitný zvuk v podobe 
stolovej lampy so zabudovaným repro-
duktorom. Technológia vám dokonalo 
zapadne do domácnosti. Umožní vám 
taktiež ušetriť miesto, napríklad na noč-
nom alebo príručnom stolíku, pričom 
získate bohatý zvuk, ktorý zaplní celú 
miestnosť príjemnou melódiou.

  VEDELI STE, ŽE ...
 osvetlenie tvorí približne 25 % 
celosvetovej spotreby energie? 
 osvetlenie LED je také drobné, že 
ponúka takmer neobmedzené 
možnosti dizajnu?
 LED osvetlenie produkuje menej tepla 
ako staršie svetelné zdroje?

Reko v spolupráci s IKEA

Foto: archív IKEA a redakcie
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06

bývanie osvetlenie



Kanlux
KANTI

Kanlux
CARSA

Kanlux 
KATRO

Kanlux
ROUNDA

Kompletný rad svietidiel
v celej škále farieb, tiež

v teplej a neutrálnej farbe
svetla.

Kompletný rad svietidiel
v celej škále farieb, tiež

v teplej a neutrálnej farbe
svetla.

kanlux.sk
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Zdravé svetlo
bývanie osvetlenie

takisto rozkladajú a neutralizujú aj 
zápach. Spoľahlivosť fotokatalytickej 
reakcie bola preukázaná v detekčnom 
centre Mikrobiologického ústavu.

DLHODOBÁ OCHRANA
Nanopovlak je neviditeľný, nemení 
svetelné charakteristiky svetelného 
zdroja a nespotrebúva žiadny materiál 
ani energiu. Je trvalý a bezúdržbový 
počas celej životnosti svetelného zdroja 
a nevyžaruje žiadnu UV zložku. Preto 
poskytuje dlhodobú a bezpečnú ochranu 
domácností, kancelárií, hotelov atď., a to 
aj v prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín.

VÝBER ŽIAROVKY
Pre maximálny pocit pohody sú na výber 
antibakteriálne LED žiarovky OSRAM 
s rôznym výkonom v dvoch najbež-
nejších závitoch E27 a E14 a v troch 
teplotách farieb. Základná teplá biela 
(2 700 K) je určená na relaxačné osvet-
lenie obytných miestností. Denná biela 
(4 000 K) je vhodná napríklad do kú-
peľní, kuchýň a chodieb a studená biela 
(6 500 K) do pracovných miestností, 
dielní alebo garáží. Všetky majú život-
nosť viac ako 25 000 hodín a 2-ročnú zá-
ruku. Viac informácií nájdete na  stránke 
antibacterial.ledvance.cz.

Reko z materiálov LEDVANCE

Foto: LEDVANCE

SPRÁVNE ZVOLENÁ FARBA 
SVETLA MODERNÝCH LED 
ŽIAROVIEK UMOŽŇUJE 
DOSIAHNUŤ LEPŠÍ 
VÝKON, NEUNAVUJE 
TELO A ZABEZPEČUJE 
LEPŠIU PRÍPRAVU 
ORGANIZMU NA NOČNÝ 
ODPOČINOK. S RADOM 
LED ANTIBACTERIAL OD 
SPOLOČNOSTI LEDVANCE 
SI NAVYŠE BUDETE MÔCŤ 
VYCHUTNAŤ ZDRAVÝ 
VZDUCH BEZ BAKTÉRIÍ 
A VÍRUSOV. DOKONCA 
LEN S NIEKOĽKÝMI LED 
ŽIAROVKAMI MÔŽETE 
DOSIAHNUŤ SKUTOČNE 
OPTIMÁLNU POHODU 
V CELOM DOME.

N
a každom difúzore žiaroviek LED 
z radu Antibacterial je nanesený 
nanopovlak, ktorý po aktivácii 
svetlom zo žiarovky rozkladá nežia-

duce vírusy a baktérie prenášané vzdu-
chom prostredníctvom fotokatalytickej 
reakcie. Jedinou podmienkou správnej 
funkčnosti je, aby tieto žiarovky neboli 
namontované v uzavretých svietidlách. 
Čím viac takýchto žiaroviek je v miest-
nosti, tým účinnejšia je ochrana proti 
mikroorganizmom, ako je Escherichia 
coli, zlatý stafylokok, multirezistentný 
zlatý stafylokok, potraviny kontaminu-
júca čierna pleseň alebo vírusu H1N1 
(chrípka typu A, ktorá spôsobuje väčšinu 
sezónnych chrípok). Tieto LED zdroje 
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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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D
nes už naozaj nestačí niečo, čo sa 
dá len zapínať a vypínať mobi-
lom. Ceny elektriny, vody a plynu 
neustále rastú a keďže v domácnos-

tiach trávime viac času ako pred rokmi, 
je dôležité vybrať si úsporné domáce 
spotrebiče a optimalizovať spotrebu 
energie. Práve tie moderné majú vlastnú 
inteligenciu a dokážu sa samé učiť a vy-
lepšovať. Áno, umelá inteligencia (AI) a 
systém hlbokého učenia pracujú pre nás 
a robia naše automatizované domáce 
spotrebiče ešte lepšími. Nemusíte sa 
však báť, že by počítače natoľko zmúdre-
li, že by si uvedomili samé seba a vzbúrili 
sa proti nám. Ešte potrvá mnoho rokov, 
kým bude niečo také čo i len trochu 
teoreticky možné. 

UČENLIVÉ ZARIADENIA
Moderné smart zariadenia majú v pod-
state len inteligentne napísaný program, 
ktorý pri práci zbiera dáta – veľa dát. 
Všetko sa monitoruje, následne zana-
lyzuje a snaží sa optimalizovať všetky 
budúce procesy. 

Typickým príkladom je robotický vysá-
vač, ktorý na svojej ceste skenuje miest-
nosť, robí si mapu s prekážkami a snaží 
sa vypočítať optimálnu trasu, ktorá mu 
v budúcnosti zaberie najmenej času a 
zároveň vysaje všetky kúty. Tým, ako 
nejakú miestnosť opakovane upratuje, 
sa v podstate „učí“, vylepšuje a zároveň 
aj šetrí peniaze, pretože časová úspora 

pri vysávaní zna-
mená aj finanč-
nú úsporu (na 
rovnakú prácu 
spotrebuje menej 
energie, menej sa 
opotrebúvajú jeho 
súčiastky a predl-
žuje sa životnosť).

Alebo taká bezpečnostná kamera. Pokiaľ 
má umelú inteligenciu, dokáže rozli-
šovať medzi postavou človeka a domá-
ceho maznáčika, takže vám už nebude 
posielať sto falošných poplašných správ 
za deň, že sa vo vašom byte počas vašej 
neprítomnosti pohybuje niekto cudzí. 
Umelá inteligencia zareaguje až vtedy, 
keď naozaj zbadá človeka a vie ho kvan-
tifikovať, aj keď uvidí len časť ľudského 
tela. Kamera dokonca dokáže pomocou 
integrovaného mikrofónu analyzo-
vať aj zvuky a s využitím AI bezpečne 
rozpozná, keď počuje zvuk rozbitého 
skla, napríklad keď sa niekto dobíja cez 
zatvorené okno alebo balkónové dvere. 
Presnejšia identifikácia s menším poč-
tom falošných poplachov je nepochybne 
príjemná a stojí za ňou malý čip s AI 
umiestnený v kamere.

ČAS NA ĎALŠÍ UPGRADE?
Z ekonomického hľadiska dáva nao-
zaj zmysel vymeniť niektoré staršie 
spotrebiče za modernejšie. Týka sa to 
najmä kuchynských spotrebičov, pretože 
približne 40 % spotrebovanej energie 
v domácnosti pripadá práve na kuchyňu. 
Ak porovnáme napríklad priemernú 
spotrebu dnešnej chladničky v ener-
getickej triede C, ktorá ju má približne 
169 kWh, so starou, ktorá mala spotrebu 
napríklad 350 kWh, rozdiel činí viac ako 
50 %. Alebo že bežná práčka na klasický 
cyklus prania pri 60 °C odoberá význam-
ne viac elektrického prúdu ako smart 
práčka, ktorá dokáže účinne vyprať už 
na 40 alebo 30 °C  za polovicu bežnej 
doby?

Na jedinom spotrebiči môžete pri jeho 
výmene za modernejší ročne ušetriť 
desiatky eur len za elektrinu. Moderné 
umývačky a práčky pritom šetria hneď 
dvakrát – majú menšiu spotrebu vody 

DOMÁCI ELEKTROMER 
SA KRÚTI AKO DIVÝ A 
KILOWATTY NASKAKUJÚ. 
V PAMÄTI MÁM „ZELENÚ 
REVOLÚCIU“ SPRED PÁR 
ROKOV, KDE BOL KAŽDÝ 
NOVÝ SPOTREBIČ PREZEN-
TOVANÝ AKO VÝRAZNE 
ÚSPORNEJŠÍ OPROTI MI-
NULÝM MODELOM. LENŽE 
TEJ ELEKTRONIKY MÁME 
DOMA AKOSI STÁLE VIAC 
A VIAC A...

Technické trendy, o ktorých by ste mali vedieť
SMART HOME2   
bývanie technika
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a tým, že sú pri práci efektívnejšie, 
potrebujú menej času, čo znamená aj 
menej elektrickej energie. Navyše je to aj 
ekologickejšie.

NOVÁ SIEŤ S INTELIGENCIOU
Smart domácnosť potrebuje internet a 
ten musí byť spoľahlivý – stabilný, rých-
ly a bezpečný. Tu vidíme veľký priestor 
na modernizáciu, pretože prišiel nový 
štandard Wi-Fi 6, ktorý bol vytvorený 
práve s ohľadom na smart home – do-
káže naraz obslúžiť efektívnejšie viac 
zariadení, ponúka vyššie rýchlosti a 
je bezpečnejší, pretože má vylepšené 
šifrovanie a posilnenú odolnosť pred 
kybernetickými útokmi. Router s integ-
rovanou umelou inteligenciou vie, aké 
dáta prúdia vo vašej sieti a akú rýchlosť 
potrebujú jednotlivé zariadenia. Kde 
je to potrebné, dokáže rýchlosť zvýšiť 
(počítač), ale vie aj ubrať, napríklad pre 
smart zásuvku, ktorá si vystačí s výrazne 

pomalším pripojením. Vďaka tomu sa 
vám už nezasekne konferenčný pracovný 
videohovor len preto, že sa práve chlad-
nička rozhodla stiahnuť aktualizáciu 
svojho softvéru.

A zabudnúť nesmieme ani na bezpeč-
nosť detí. Funkcie inteligentnej rodi-
čovskej kontroly sú dnes v routeroch 
tiež posilnené umelou inteligenciou. Je 
dobré pamätať na praktické rodičovské 
aplikácie, ktoré odfiltrujú škodlivý obsah 
a dá sa v nich stanoviť denný limit na 
hranie hier či sociálne siete. Mimo-
chodom, aj router sa dnes dá ovládať 
hlasom. Povedzte to svojmu domu!

Ovládanie hlasom je jednou z funkcií, 
ktorá práve vďaka umelej inteligencii 
zažíva najväčší boom. Hlasoví asistenti, 
ako je Google asistent alebo Amazon 
Alexa, dnes môžu byť ukrytí aj v malom 
bluetooth reproduktore za pár euro, 

takže ich môžete mať doslova v každej 
miestnosti. Nemusíte hľadať mobil 
a spúštiť nejakú aplikáciu, keď chcete, 
povedzme, pustiť vysávač alebo na-
programovať práčku – stačí to jednodu-
cho prikázať vášmu asistentovi a on si 
to vydiskutuje s umelou inteligenciou 
vo vašom zariadení. Hlasom je možné 
ovládať prakticky všetko – od svetla a 
žalúzií, cez kúrenie a klimatizáciu až po 
televízor a bezpečnostné kamery.

Ešte si myslíte, že stále nie je ten správ-
ny čas na upgrade vašej domácnosti na 
inteligentnejšiu?

Reko

Foto: archív firiem a redakcie



Inteligentné LED pásiky  
Pridajte LED pásik LightStrip Plus v4 do systému 
smart osvetlenia Philips Hue a vytvorte pôsobivú 
atmosféru pozdĺž kuchynskej linky, pod skrinkou 
alebo za TV. Šikovný bezdrôtový LED pásik s dĺžkou 
2 m ponúka široké možnosti nastavenia bieleho 
i farebného svetla vrátane ovládania smartfónom, 
hodinkami alebo hlasom. Lightstrip Plus v4 mô-
žete ľubovoľne ohýbať, rezať a predlžovať. S ním 
hravo vytvoríte vždy tú správnu atmosféru.

bývanie technika

Wi-Fi novej generácie  
Upgradom routera na D-Link R15 EAGLE PRE AI 
AX1500 získate neprekonateľnú Wi-Fi 6 novej 
generácie s množstvom funkcií umelej inteligen-
cie. Router pokryje až do 230 metrov štvorcových. 
V prípade potreby je možné dosah Wi-Fi siete ešte 
predĺžiť pomocou EAGLE PRO AI Mesh extendéru 
E15 alebo prídavných Mesh systémov  
M15.

PRODUKTOVÉ TIPY: 

 Reproduktor s asistentom
V sci-fi filmoch sme to videli už pred mnohými rokmi – prídete domov 
a všetko ovládate hlasom. A budúcnosť je už tu! Google Nest Mini je malý, 
ale výkonný digitálny asistent, schopný z vašej domácnosti ľahko vytvoriť 
futuristické informačné centrum, prehrávač multimédií alebo diaľkové ovlá-
danie všetkých inteligentných prístrojov s platformou Google. Bez tlačidiel 
či diaľkového ovládača – jednoducho len s hlasovými príkazmi. Vie vyhľadať 
informácie o počasí, o doprave, aj navrhnúť, kam zájsť na večeru. A dokáže 
rozoznať hlasy rôznych ľudí, definovať priority vyhľadávania jednotlivcov 
a tým ešte zvýšiť svoje neuveriteľné možnosti. No nekúpte to!
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AK VÁM DOCHÁDZAJÚ NÁPADY, ČÍM OBDAROVAŤ NA VIANOCE SVOJICH BLÍZKYCH 
A ROZMÝŠĽATE, ČO KÚPIŤ, TAK SA INŠPIRUJTE A DOPLŇTE VIANOČNÉ NÁPADY. BUĎTE 
ORIGINÁLNI A VYRIEŠTE TAK ZOZNAM DARČEKOV. PRINÁŠAME ZOPÁR TIPOV.

Vyriešte zoznam darčekov

Šťastné, veselé a espresové!  
S privátnym baristom od Oravy
Majstrom na prípravu excelentného espresa aj ľahučkého mliečneho kapučína je 
pákový espreso kávovar Orava ES-300. Káve skutočne rozumie a je stvorený 
tak, aby pri príprave espresa zohľadnil všetky faktory pre dokonalý výsledok – má 
tlak 15 barov, ľahko vyberateľnú 1,6-litrovú nádobu na vodu pre čerstvosť tekuti-
ny a páku na vloženie zomletej odrody kvalitnej kávy ako profesionálne kávo-
vary. Na esprese tak dokáže vyčarovať zlatistú krémovú penu, ktorá mu dodáva 
bohatú chuť a podmanivú arómu. Vďaka napeňovacej dýze si hravo poradí aj 
s prípravou gurmánskeho kapučína. Šálky na kávu vám, samozrejme, predhreje. 
Vďaka svetelnej signalizácii prípravy a prevádzky budete presne vedieť, koľko 
krokov vás delí od prvého lahodného dúška. Orava ES-300 sa stane hviezdou 
tohtoročných Vianoc. OMC: 149 eur.

www.orava.eu

Čistí, nažehlí, navyše bez námahy!
Konečne sme sa dočkali! Značka Tefal vyriešila našu najmenej obľúbenú domácu čin-
nosť tak, aby sme ju mohli absolvovať úplne bez námahy. O čom je reč? O najjedno-
duchšej starostlivosti o bielizeň od vynálezu automatickej práčky. Ale ako na to? Áno, 
práve práčku použijeme – voňavú bielizeň z práčky vyberieme, necháme uschnúť a po-
tom ju rovno vložíme do naparovacej skrine Tefal Care For You, ktorá efektívne 
odstráni všetky záhyby, nerovnosti, a zároveň silou pary vykoná dokonalú dezinfekciu! 
Už nemusíte tráviť večery žehlením alebo sa stresovať vyberaním žehliacej dosky  
a žehličky pred rýchlym odchodom. Tefal Care For You sa o vás postará kedykoľvek 
budete potrebovať!

www.tefal.sk

LINGOLANDIA:  nový hit spoločenských hier
Koľko slov viete povedať na jedno písmeno, a pritom tie slová musia súvisieť s obráz-
kom? Aj keď sa vám na prvý pohľad môže zdať, že je to hračka, nie je to úplne tak. 
Potrápte svoje mozgové závity, pridajte dávku fantázie a rozšírte svoju slovnú zásobu! 
LINGOLANDIA je nová slovenská spoločenská hra určená pre všetky vekové kate-
górie. Zvládnu ju deti od 6 rokov, ako aj dospeláci. Vydajte sa na cestu originálneho 
jazykového dobrodružstva. V LINGOLANDII neexistuje len jedno správne riešenie. 
Záleží len na vašej fantázii. Môžete ju dokonca hrať v rôznych jazykových mutáciách, 
preto je každá hra originálnym dobrodružstvom. Ide o čerstvú novinku, ktorá je 
skvelým vianočným darčekom pre všetkých, ktorí majú radi nápadité spoločenské 
hry. Za novinkou stoja dve Slovenky žijúce na opačných koncoch Európy. Jedna 
priniesla nápad a druhá dala hre vizuálnu podobu. Bonusom je aj to, že 
LINGOLANDIA je vyrobená z prírodných materiálov. Jazykové dob-
rodružstvo môže začať.  

www.ludopolis.sk

bývanie aktuality
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Podmanivý, strhujúci, veľkolepý!
Vianoce sú sviatky štedrosti, doprajte si teda aj vy niečo extra. 65" (164 
cm) Android Smart LED TV Orava LT-ANDR65 A01 vám prináša 
prístup k videám, filmom a sériám na populárnych streamovacích 
platformách. Umožňuje sťahovať hry a aplikácie dostupné na internete 
v platforme Google Play. Pozýva vás do sveta zábavy, na ktoré jeden 
večer nestačí! Vďaka 4K rozlíšeniu budete mať na dosah z pohodlia 
gauča obraz na nerozoznanie od reality, s dokonale ostrými detailmi, 
výrazným kontrastom a prirodzeným pohybom. Je úžasné nechať sa 
vtiahnuť do strhujúceho deja filmu či online hry. Inovatívna funkcia 
Chromecast vám umožní streamovať atraktívny obsah zo smarftóna na 
veľkolepú TV plochu, aby ste si ho mohli detailne pozrieť vo vysokom 
rozlíšení. Video on demand (VOD) vám poskytne možnosť stať sa pá-
nom svojho času pred TV obrazovkou a filmy či seriály z virtuálnych požičovní (napríklad Netflix) pozerať vtedy, keď vám to najviac 
vyhovuje. Nechýba mu technológia Dolby Vision a ovládať ho môžete aj pomocou smartfónu. Po prepojení s klávesnicou, myšou, 
hernou konzolou a kamerou sa razom zmení na centrum zábavy pre celú rodinu či komunikačný kanál so vzdialenými blízkymi 
alebo s kolegami počas práce na home office. Krásny na pohľad v ultra slim dizajne si získa vaše srdce aj dušu. Dožičte si ho už tieto 
Vianoce. OMC: 799 eur.

www.orava.eu
Váš pretekársky okruh je vaša tvár –  
zažite dokonale jazdu!
Značka ROWENTA sa inšpirovala rýchlymi autami a obľúbený 
hybridný zastrihávač Forever Sharp zabalila do nového dizaj-
nu! Formula 1® hybridný zastrihávač Rowenta Forever Sharp 
(TN604M) je šikovným 3v1 pre strihanie, tvarovanie a holenie. Naozaj 
precízna úprava brady i na ťažko dostupných miestach je podporova-
ná špeciálne zkonštruovanou obojstrannou profilovanou čepeľou, kto-
rá ponúka výbornú viditeľnosť a dokonalú kontrolu pohybu – každú 
zákrutu tak ľahko vyberiete. Manipuláciu výrazne uľahčuje tiež benefit 
holenia oboma smermi. S novým nástavcom na holenie tela navyše 
zvládnete aj úpravu takmer všetkých chĺpkov na tele (nie je určený 
pre citlivú oblasť slabín a podpažia). Súčasťou balenia je 5 hrebeňo-
vých nástavcov pre zastrihnutie dĺžky (1-2-3-5-6 mm). Má silný motor 
(8 000 otáčok za minútu) a dlhú výdrž. Lítium-iónová batéria zabezpe-
čí nepretržitú prevádzku po dobu až 120 minút a rychlonabíjanie iba 
za 4 minúty pre jedno kompletné oholenie. Navyše je 100 %-ne vodo-
tesný. Vstupte do sveta pretekárskych strojov a doprajte si majstrovskú 
starostlivosť s Formulou 1® hybridným zastrihávačom Rowenta 
Forever Sharp (TN604M)!

www.rowenta.sk

Samuraj v kuchyni
Disciplína, výkon, zdravie a bezchybné ostrie. Perfectmix Cook je samurajom medzi 
mixérmi. Tento revolučný spotrebič pomáha počas varenia, hodovania aj čistenia. 
Ako všetky výrobky značky Tefal, je šetrný k životnému prostrediu! Nielen v nad-
chádzajúcom chladnom období je Tefal Perfectmix Cook (BL83SD30) ideálnym 
partnerom v kuchyni. V zime zahreje krémovými či rezancovými polievkami, pomôže 
uvariť najjemnejšiu sviečkovú alebo v pare pripraví zeleninu, ryby a mäso bez straty 
vitamínov, chuti a farby. Akonáhle vysvitne slniečko, poteší koktejlami, zmrzlinou aj 
ľadovou triešťou. V ponuke prednastavených programov sú samozrejmosťou ovocné 
či zeleninové smoothie, kompóty aj rastlinné mlieka. Domáce detské príkrmy a výživy 
na dve kliknutia sú obrovskou pomocou pre rodičov. Ako prvý svojho druhu disponuje 
Perfectmix Cook odnímateľným dnom s nožmi a samočistiacim programom, ktorý 
likviduje až 99,99 % baktérií!

www.tefal.sk
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U
ž nejaký čas je stálicou medzi 
kuchynskými trendmi biela, čierna 
a drevodekor. Biela sa dobre kombi-
nuje so všetkými farbami, s dekor-

mi dreva, ale aj s kameňom, napríklad 
žulou či mramorom. Čoraz viac ľudí 
však spoznáva aj čaro kombinácie tohto 
dizajnu s trendovými farbami alebo do-
konca mix viacerých farieb. „Vznikajú tak 
jedinečné a neopozerané kuchyne. Trendové 
sú farebné a zároveň elegantné kuchyne 
z línie Glam Face s metalickým povrchom 
v jemných a elegantných odtieňoch,“ ho-
vorí marketingová manažérka Oresi Eva 
Szakálová.

TRENDY V KUCHYNIACH 
SÚ MINIMALIZMUS, 
JEDNODUCHOSŤ A DIZAJN. 
BIELA A ČIERNA KLASIKA 
ZOSTÁVAJÚ, POMALY ICH 
VŠAK VYTLÁČAJÚ SÝTE 
FARBY A NEZVYČAJNÉ 
MATERIÁLY. PO ČOM SIAHAJÚ 
ODVÁŽNI A ČO JE KĽÚČOM 
K VYTVORENIU JEDINEČNEJ 
KUCHYNE, V KTOREJ PULZUJE 
DOBRÝ ŽIVOT?

ODVÁŽNA KUCHYŇA
      Inšpirujte sa radami odborníkov

01

bývanie kuchyňa
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01 Metalický povrch hviezdny ligot z línie Glam Face na skrinkách 

v jemných odtieňoch karneol, jaspis, jantár a achát. Na ostrovčeku je 

použitý materiál jedľa kontrast z línie Wood Point z hladkého lamina 

od rakúskej spoločnosti Fundermax.

02 Betónový dekor Brest z línie značky Bauformat ponúka originalitu 

v kombinácii s drevom aj s tehlovým obkladom. 

03 Farebná kombinácia roka 2021 je šedá so žltou. Interiéru dodáva 

sviežosť.

04 Skladané rámové dvierka z línie Big Picture vo vyhotovení borovica 

Provence a vysoký lesk hladkých dvierok kuchyne Glam Face v dekore 

hviezdny lesk achát.

ELEGANTNÁ ŠEDÁ
Veľmi obľúbené sú rôzne odtiene šedej a 
v interiéri majú nezastupiteľné miesto. 
Šedá farba dá vyniknúť akejkoľvek inej 
farbe, ktorú s ňou skombinujeme. Dizaj-
néri často volia bielu a čiernu, ktorých 
výsledkom je vždy štýlová kuchyňa. 
„Šedá v kuchyni sa elegantne snúbi s far-
bami kuchynských spotrebičov v nereze aj 
s chrómovými prvkami a taktiež s dekorom 
dreva. Šedý kuchynský nábytok vyniká aj 
vo vysokom lesku a dobre sa znáša so žltou, 
oranžovou, modrou, tehlovou, červenou aj 
s fialovou farbou,“ dopĺňa Eva Szakálová 
z Oresi.

Ako ukazujú trendy posledných rokov, 
v interiéri sa tmavé farby ujali. Odvážni 
zákazníci siahajú po farebných hitoch, 
ktorými sú tmavomodrý denim, červené 
víno či smaragdovo zelená. Volia tiež tma-
vé industriálne doplnky. Aktuálne sa nosí 
čierny drez, čierne spotrebiče aj osvetlenie. 

ODVÁŽNE DEKORY
O slovo sa hlásia aj odvážne povrchy 
a imitácie – betónové antracitové po-
vrchy, šedé, biele či medené bronzové 
povrchy. „Nábytkové dvere v betónovej 
imitácii dekoru sú veľmi populárne už 
niekoľko rokov. Betónový dekor ponúka 
originalitu nielen na pohľad. Dvere majú 
trvanlivú laminátovú povrchovú úpravu 
a môžete si vybrať z niekoľkých farieb 
a štruktúr. Zaručujú originalitu a výni-
močnosť vašej kuchyne,“ odporúča Eva 
Szakálová.

NECHAJTE SI PORADIŤ OD 
ODBORNÍKOV
Aj výber jednoduchej bielej kuchyne 
môže byť náročný. Nie je materiál ako 
materiál a lesk ako lesk. Menej kvalitné 
materiály, nábytkové dosky, mechanické 
zariadenia a príslušenstvo môžu pre 
laika vyzerať rovnako ako tie značkové. 

Preverená značka nemusí byť drahšia, 
no je zárukou kvality a spoľahlivosti.
„V kuchynských štúdiách Oresi vám odbor-
níci radi pomôžu zorientovať sa v dekoroch 
a ďalšej ponuke. Dobrou pomôckou je nielen 
množstvo vzorkovníkov, ale aj realistický 
3D model kuchyne vďaka plánovaču kuchýň 
Touch Reality. Bez obáv tak môžete dať 
svojej predstavivosti krídla a odvážne kom-
binovať rôzne farby aj dekory,“ uzatvára 
marketingová manažérka Oresi Eva 
Szakálová.

Reko z materiálov Oresi

Foto: Oresi

02 03
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O
rganický odpad mení na sterilný 
substrát, pričom neprodukuje 
žiadne plyny ani zápach, čím elimi-
nuje produkciu škodlivého metánu 

a znižuje tak vašu uhlíkovú stopu. 

Problém s produkciou kuchynského 
odpadu riešila aj Mirka Klimantová: 
„Dlho som premýšľala nad jednoduchým 
a účinným riešením, ako vytvárať čo najme-
nej odpadu a zastaviť nezmyselný kolotoč 
jeho prevážania, skladovania, likvidovania 
a ďalšieho zaťažovania životného prostre-
dia,“ hovorí o svojej ceste k prevratnej 
možnosti maximálnej eliminácie odpadu 
v domácnostiach. Išlo jej predovšetkým 
o spojenie ekologického a praktického 
využitia – a našla FoodCycler. „Po pár 
týždňoch som si uvedomila, že nemusím 
vynášať odpadkový kôš. A odkedy ho mám, 
neviem, čo sú vínne mušky. Tie odpad vo 
FoodCycleri nenájdu.“

Odpad sa priebežne zbiera do hermetic-
ky uzavretej nádoby a keď je ho dosta-
tok, stlačením jedného tlačidla spustíte 

proces jeho spracovania. FoodCycler za 
3 – 6 hodín zredukuje odpad o 90 per-
cent a premení ho na sterilný substrát. 
Spracuje odpad rastlinného aj živočíšne-
ho pôvodu, takže ním vyriešite:

 zvyšky mäsa, rýb, morských plodov  
a hydiny vrátane kostí, 

 zvyšky ovocia a zeleniny, 
 obilniny, 
 syry a mliečne výrobky, 
 fazule, semienka a iné strukoviny, 
 hydinové a rybacie kosti, 
 kávová usadenina aj čajové sáčky, 
 vajcia a škrupiny od vajec, 
 zvyšky krmiva pre domáce zvieratá.

Prepracovaný systém neprepúšťa žiaden 
zápach a výsledkom jeho práce je steril-
ný substrát, ktorý nájde ďalšie využitie 
v záhrade, pri pestovaní izbových rast-
lín, balkónovej zeleniny alebo ho jedno-
ducho vysypete k stromom, kríkom či do 
trávy. Viac na www.sagesk.sk.

Reko z materiálov značky Sage

Foto: FoodCycler a Zuzana Dudášová

Zbaví vás kuchynského odpadu 
čisto a bez zápachu

PRED 10 ROKMI VYVINUL 
TÍM KANADSKÝCH 
VEDCOV ZARIADENIE 
NA SPRACOVANIE 
KUCHYNSKÉHO 
ODPADU, KTORÝ 
OKREM ELEKTRICKEJ 
ENERGIE NEMÁ ŽIADNE 
INÉ NÁROKY NA 
PREVÁDZKU. ODVTEDY 
ELEKTRICKÝ KOMPOSTÉR 
FOODCYCLER POSKYTUJE 
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE 
POTRAVINOVÉHO ODPADU 
VŠETKÉHO DRUHU. 
NENÁPADNÝ PRÍSTROJ 
SPÁJA NAJMODERNEJŠIE 
INOVÁCIE 
S PRIEMYSELNÝMI 
TECHNOLÓGIAMI, 
VYVINUTÝMI NA DOMÁCE 
POUŽITIE.

FoodCycler je nenápadný, dobre vyzerá 
a pracuje absolútne čisto. 

Mirka Klimantová je dnes ambasádorkou 
Sage pre FoodCycler na Slovensku. 

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 
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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
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ZLATÝ BAŽANT ´73 PATRÍ K NAŠIM VIANOCIAM

Množstevné balenie Zlatý Bažant ´73 je venované ingredienciám, ktoré robia tento 
ležiak výnimočným. Ukrýva v sebe sedem fliaš lahodnej 73-ky a originálny pohár, ktorý 
zdobí samostatný motív pivných ingrediencií. Zozbierajte celú sadu pohárov – chmeľ, voda 
a slad, a spoznajte, vďaka čomu je 73-ka jedinečná. Odporúčaná akciová cena je 5,45 eur.  

Ďalšie množstevné balenie s 12 plechovkami „sedemtrojky“ obsahuje aj prak-
tický darček – tašku z recyklovanej bavlny. Pivo osvedčenej chuti a praktický 
darček, ktorý využijete na výletoch či na nákupoch, je skvelým nápadom, ako pote-
šiť niekoho blízkeho počas sviatkov. Odporúčaná akciová cena je 9,99 eur.

DARČEK POD STROMČEK

Vďaka tradičnému umeniu talianskych bylinkárov vznikol 
šampón a kondicionér od N.A.E., ktorý zoceľuje poško-
dené vlasové vlákna, navracia vlasom lesk a zároveň pod-
poruje ich rast. Pochváliť sa môže nielen tým, že má 97% 
prírodných ingrediencií, ale aj flaše z recyklovateľného PET 
materiálu. Intenzívnu regeneráciu zaisťuje vitamín E, ktorý 
obsahuje organický olivový olej. Zloženie je doplnené aj 
o bazalku. Poskytuje tak komplexnú starostlivosť aj preven-
ciu proti vypadávaniu vlasov. Cena od 12,99 eur.

Či už vyberáte darček pre aktívneho muža ale-
bo milovníka stylingu, vyskúšajte balíčky, ktoré 
spájajú produkty Fa Men a Syoss. Šampón 
Syoss Men Clean & Cool je určený pre normálne 
až mastné vlasy. Mentol, ktorý šampón obsahuje, 
prirodzene osvieži pokožku hlavy. Sprchový gél a 
dezodorant Fa Men XTRA je ideálnou vzpruhou 
pre každého muža, ktorý po športe potrebuje dobiť 
energiu. Cena od 12,99 eur.

Prísť s nápadom, ktorý bude deti baviť, ale 
zároveň ho zmysluplne využijú, je takmer ne-
možné. Túto dilemu riešia batôžky jednorožca 
či slona pripravené pre malé dievčatá a chlap-
cov, ktoré v sebe navyše ukrývajú šampón a 
balzam na vlasy Schauma, sprchový gél 
Fa a zubné pasty Vademecum. Cena od 
9,99 eur.

POHLTÍ VÁS OBRAZOM AJ 
ZVUKOM

Nechajte sa pohltiť skvelými diváckymi 
zážitkami, ktoré vám prinesie nový rad 
inteligentných 4K televízorov Hisense 
A7GQ. Televízory s inovovanou QLED 
obrazovkou s kvantovými bodkami dispo-
nujú umelou inteligenciou pre optimalizáciu 
obrazu. S technológiou Dolby Vision a HDR 
vás čaká „podívaná“ s dokonale sýtymi a bo-
hatými farbami, ostrými krivkami a precízne 
vykreslenými detailmi, a to nielen v scénach 
zaliatych slnkom, ale aj v temných častiach 
obrazu. O kvalitný zvukový zážitok sa postará 
technológia Dolby Atmos známa z kina. Pro-
stredníctvom inteligentných funkcií televí-
zora a najnovšej verzie operačného systému 
VIDAA U5.0 s herným módom sa môžete 
rýchlo a intuitívne pripojiť ku všetkému, čo 
máte radi. Televízory radu A7GQ sú v pre-
daji vo veľkostiach obrazovky 75, 65. 55 a 50 
palcov. 

sk.hisense.com



ELEGANCIA PRI STOLOVANÍ S PRÍBORMI WMF SENTIC

Zadovážte si do kuchyne vizuálne prepracované príbory, ktoré vám rozžiaria stôl pri 
rodinných večeriach či návštevách a zariadi tak príjemnú atmosféru pri spoločnom 
stolovaní. Sada 30 kusov príborov WMF Sentic se skladá zo 6 vidličiek, nožov, 
lyžíc, dezertných vidličiek a čajových lyžičiek. Vy tak budete mať zaobstarané príbory 
pre celú rodinu, a to rovno na niekoľkochodovú hostinu.

Príbory disponujú povrchom doplneným o špeciálnu štruktúru v tvare diamantu, 
ktorá prispieva k ľahkému úchopu, a navyše prináša eleganciu pri stolovaní. Príbory 
sú dokonale vyvážene, čo predstavuje komfortnú manipuláciu a ich ergonomický tvar 
zaisťuje maximálny možný komfort.

Vďaka technológii Cromargan Protect sú navyše príbory vybavené až trikrát tvrd-
ším povrchom a sú odolné proti poškrabaniu a opotrebeniu, preto vydržia s vami 
večnosť. 

www.wmfsk.sk

ZAŽITE SVOJU KUCHYŇU SKÔR, NEŽ JU BUDETE MAŤ DOMA!

Unikátna novinka využívajúca technológie počítačových hier a real time renderingu obráz-
kov znamená revolúciu v plánovaní kuchyne. Vďaka plánovaču kuchýň Touch Reality, 
ktorý nájdete v kuchynských štúdiách Oresi, si novú kuchyňu môžete do najmenších detai-
lov naplánovať extrémne rýchlo, extrémne realisticky a zároveň bez stresu. „Za 45 minút 
dokážeme na základe vašich požiadaviek, predstáv a očakávaní vymodelovať kuchyňu 
vo vašom reálnom priestore. Zaručene sa pri tom budete dobre baviť, pretože sa môžete 
doslova hrať nielen s dizajnom nábytku, ale aj s umiestnením okien, dverí a spotrebičov. 
Môžete skúšať rôzne farby stien, rôzne druhy osvetlenia, zažiť svoju kuchyňu za bieleho dňa 
aj v noci,“ hovorí marketingová manažérka Oresi Eva Szakálová.

3D  plánovač kuchýň Touch Reality je dostupný v kuchynskom štúdiu na Hodžovom 
námestí v Bratislave, v Digital parku Oresi v bratislavskej Petržalke, v Oresi Svet Kuchýň 
v Trenčíne aj v Oresi OC Mirage v Žiline. Nemusíte však vôbec nikam cestovať. Služba 
Oresi Stream – plánovanie kuchyne v Touch Reality cez video streaming – je dostupná 
kdekoľvek na Slovensku. Rozhodne stojí za vyskúšanie!

www.oresi.sk

AJ ÚZKA PRÁČKA MÔŽE MAŤ PARU

Úzka parná práčka Gorenje WNPI62SB s predným plnením sa postará až o 6 kg 
bielizne aj pri hĺbke len 43 cm, takže je vhodná aj pre stredne veľké domácnosti s men-
šími kúpeľňami. Vďaka tichému a úspornému invertorovému motoru patrí táto práčka 
do veľmi úspornej energetickej triedy B podľa nového systému energetických štítkov, 
takže ušetríte aj za elektrinu. O dokonale čistú bielizeň sa postará program ExtraHy-
giene s vyššou teplotou prania a dodatočným namáčaním. Pre hektické dni je tu nový 
extra rýchly program 20‘, ktorý dokáže dokonale vyprať stredne znečistenú bielizeň 
len za 20 minút. Skvelá je aj nová funkcia proti pokrčenej bielizni. Ak nemôžete bie-
lizeň vybrať z bubna ihneď po skončení prania, bubon sa bude otáčať v pravidelných 
intervaloch až dve hodiny, aby sa bielizeň nepokrčila. K hygienickej čistote prispieva aj 
automatické čistenie práčky SterilTube. Odporúčaná cena je 289 eur.

sk.gorenje.com  
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OČARIA VZHĽADOM AJ SCHOPNOSŤAMI

Slovenská značka Orava prináša aj do vašej kuchyne šikovné pomocníčky pre všet-
kých milovníkov čaju a kávy – štýlové antikorové varné kanvice Orava Hiluxe-2. 
V elegantnej striebornej, šik čiernej a jemnej krémovej farbe budú u vás doma nepre-
hliadnuteľné. Úžasný je však nielen ich vzhľad, ale aj schopnosti – vďaka príkonu až 
2 000 W prevaria vodu na čaj a kávu skôr, než by ste sa nazdali. Naraz dokážu pripra-
viť až 1,7 litra vody, aby ste si mohli dúšok svojho obľúbeného nápoja vychutnať spolu 
s blízkymi, lebo tak predsa chutia čaj i káva najlepšie. Antikorové kanvice Orava sú 
chránené proti ohrevu bez vody a po zovretí vody sa automaticky vypnú. Darujte (si) 
ich pod vianočný stromček! Môžu byť vaše za 36,90 eur. 

www.orava.eu

REVOLUČNÁ A UDRŽATEĽNÁ PRACIA NOVINKA 

Tablety Persil Eco Power Bars kombinujú v sebe hneď 3 silné benefity, ktoré zaru-
čia účinné pranie s novým udržateľným štandardom. Prvým z nich je ekologické  ba-
lenie, ktoré je vyrobené z recyklovaného papiera. O svoje obľúbené kúsky oblečenia 
sa vďaka tomu môžete teraz starať udržateľnejším spôsobom. Balenie pracích tabliet 
obsahuje totižto až o 97 % menej plastu*.  

Druhý benefit ponúka hĺbkové čistenie bielizne. Precízna pracia sila tabliet Persil Eco 
Power Bars účinkuje už pri teplote od 20 °C. Rýchlo sa rozpúšťajú, takže nezanechá-
vajú zvyšky pracieho prášku. Odstraňujú i ťažko odstrániteľné škvrny od vína, make-
-upu, jedla a aj mastné fľaky. Môžete sa spoľahnúť na 100 % silu Persil.
Tretí benefit predstavuje kompaktnosť a jednoduché dávkovanie – vďaka svojmu 
minimalistickému baleniu sú tablety ľahko prenosné, jednoducho sa používajú a 
dávkujú, pretože pred praním nie je nutné odstraňovať ochranný obal. Každé ba-
lenie obsahuje tablety, ktoré sú jednotlivo zabalené vo vode rozpustnej fólii. Dajte 
zbohom veľkým krabiciam, rozliatemu gélu či rozsypanému praciemu prášku v okolí 
práčky. Zjednodušte si prianie 
a vyskúšajte nové pracie tab-
lety Persil Eco Power Bars. 
Cena od 6,49 eur/12 tabliet.

* Na praciu dávku v porovnaní 

s balením od tekutého pracieho 

prostriedku

CMÚĽANIE PASTILIEK VINCENTKA 
POMÁHA DÝCHANIU 

Prípravok Vincentka pastilky je nová 
forma v užívaní prírodných solí minerálky 
Vincentky s priaznivým účinkom na sliznice. 
Osviežujú a zvlhčujú sliznicu ústnej dutiny. 
Pôsobia priaznivo pri zvýšenom výskyte 
respiračných ochorení (chrípky a prechlad-
nutia) a pri zvýšenej záťaži hlasiviek. Pastilky 
s ovocnou alebo bylinnou príchuťou sú 
doplnkom stravy a vhodné aj pre deti staršie 
ako 3 roky, tehotné a dojčiace ženy. Užíva 
sa podľa potreby, najviac však 8 pastiliek 
denne, ktoré sa pomaly rozpúšťajú v ústach.
Vincentka je výnimočná vďaka vysokému 
množstvu minerálov a stopových prvkov 
pochádzajúcich z kryštalicky čistej zvyškovej 
morskej vody z treťohôr. Slúži na preven-
ciu ochorení nosovej sliznice a hygienu 
nosných dutín. Chráni proti nachladnutiu, 
chrípke a alergickej nádche, posilňuje obra-
nyschopnosť, zvlhčuje a čistí nosnú sliznicu, 
odstraňuje hlieny a nie je návyková.

www.vincentka.cz 
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ODTERAZ UŽ LEN DOMÁCI!

Všetci okolo vás rozprávajú o tom, ako doma kváskujú a pečú vlastný chlebík? Pridajte sa 
k nim aj vy – toto majstrovstvo zvládne s pomocou šikovného kuchynského spotrebiča kaž-
dý!  Bez námahy, s chuťou experimentovať a objavovať rôzne podoby domáceho chleba. 
Klasický, celozrnný, bezlepkový, ryžový, ale aj so semienkami, sušeným ovocím, orechmi 
či s bylinkami – chuť domáceho chleba sa vám nezunuje. S tým vám ochotne pomôže 
domáca pekáreň chleba Orava BreadChef, ktorá má prednastavených až 19 progra-
mov pečenia vrátane programu gluten-free. Umožní vám upiecť si chleba podľa vašich 
konkrétnych požiadaviek – v ponuke má 3 veľkosti bochníka a 3 stupne opečenia kôrky. 
Za vás pripraví kvások, starostlivo premieša ingrediencie, vymiesi cesto a vďaka odloženému 
štartu upečie chlieb tak, aby vás čakal čerstvý a nadýchaný na zahryznutie. Exceluje aj pri 
príprave pečiva, pečení bábovky, zaváraní a výrobe domácej marmelády. Darujte (si) ju na 
Vianoce! OMC: 129 eur.

www.orava.eu 

MAXI POMOCNÍK  
S MINI ROZMERMI

Kuchynský robot Orava Chefino má kompaktnejšie rozmery, ale poten-
ciál, silu, precíznosť  a vytrvalosť na práce v kuchyni za troch – mieša, hnetie 
aj šľahá a vďaka vysokovýkonnému 1 400 W motoru sa pri práci zvŕta tak, 
že nestíhate žasnúť. Drinu pri varení a pečení si odpracuje za vás, aby ste 
nemali presilené zápästia a namiesto námahy ste si mohli užívať len čistú 
radosť z prípravy vianočných 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 doko-
nale vymiešané, vyšľahané aj vymiesené. Dokáže pracovať dlho bez 
toho, že by potreboval prestávku na oddýchnutie motora. Pri prí-
prave vianočných špecialít sa stane vašou pravou rukou v kuchyni. 
Darujte (si) ho už tieto Vianoce! OMC: 199 eur.

www.orava.eu 

PERFEKTNÉ VARENIE S BENEFITMI

Nová sklokeramická varná platňa MORA VDSS 654 FFW na bielom skle bez 
rámčeka a so skosenou prednou hranou disponuje 4 Hi-Light varnými zónami, z toho 
s dvomi DuoZónami na varenie v rôzne veľkých nádobách. Intuitívne dotykové ovláda-
nie s plynulou reguláciou výkonu zaberá minimum miesta, ale napriek tomu poskytuje 
perfektný prehľad o varení. Varná platňa s nosnosťou až 100 kg má praktickú funkciu 
KeepWarm na udržiavanie teploty pokrmu na 70 ̊ C, funkciu Pause na prerušenie vare-
nia s automatickým návratom na pôvodné nastavenie, detskú poistku a časovač. Stojí 
299 eur. Podobne vybavenú varnú platňu môžete mať aj na čiernom skle – MORA 
VDSS 654 FF stojí 229 eur.

www.mora.sk
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bývanie interiér

Z
ákladom funkčnej a estetickej 
predsiene nie je úložný priestor, 
ale dokonale zvládnuté osvetlenie. 
V predsieni často zápasíme nielen 

s nedostatkom miesta, ale aj prirodze-
ného svetla a, paradoxne, potrebujeme 
ho tam najviac. „Predsieň si zaslúži 
premyslené osvetlenie z niekoľkých zdrojov. 
Hlavným by malo byť výrazné stropné svie-
tidlo, ktoré presvetlí celú miestnosť až po 
podlahu,“ radí Natalie Hrdá, interiérová 
dizajnérka Bonami, e-shopu so štýlo-
vým nábytkom a bytovými doplnkami. 
Kvalitný svetelný zdroj potrebujete pre 
bežné fungovanie – aby ste si mohli 
pohodlne zaviazať šnúrky, skontrolo-
vať čistotu obuvi aj v zimých, tmavých 
mesiacoch, skontrolovať mejkap pred 
odchodom do práce v zrkadle a pod. 
„Druhým zdrojom môže byť menej nápadné 
osvetlenie pri vstupe, ktoré rozsvietite večer 
po príchode domov, prípadne menšie svetlo 
nad zrkadlom, ktoré splní rovnakú funkciu 
a zbytočne neruší atmosféru vo zvyšku 
domácnosti,“ dodáva Natalie. Ak sa často 
vraciate domov po tme a priestor pred-
siene neosvetľuje zvyšok bytu či domu, 
pokojne siahnite po senzorovom osvet-
lení na bezdotykové zapínanie. Oceníte 
ho aj pri plných rukách pri príchode 
z nákupu, ale aj ako bezpečný či bezpeč-
nostný prvok v domácnosti. 

ULOŽIŤ, ODLOŽIŤ, SKRYŤ
Najmä v panelákových bytoch je 
predsieň často miestnosťou, v ktorej 
potrebujeme maximalizovať úložné 
priestory. Nikde však nie je napísané, 
že všetko, čo nemá inde miesto, sa musí 
skladovať v predsieni. Vstavaná skriňa 
až po strop priestor niekoľkonásobne 
opticky zmenší. Ak musíte v predsieni 
skladovať sezónne oblečenie, skúste 
namiesto vstavanej skrine siahnuť radšej 
po nižších skrinkách na nožičkách, ktoré 
stiesnený priestor prevzdušnia a poskyt-
nú miesto aj na odkladanie košíčkov na 
rukavice či kľúče. Miesto ušetrite tým, 
že oblečenie uskladníte vo vákuových 
vreckách. Sezónne záležitosti ako lyže či 
nafukovačky patria do pivnice či garáže, 

ŤAŽKO BY STE HĽADALI 
VIAC PODCEŇOVANÚ 
A PREHLIADANÚ MIESTNOSŤ 
V DOMÁCNOSTI, NEŽ JE 
PREDSIEŇ. PRI TOM JE 
PRÁVE ONA PRIESTOROM, 
KTORÝ VÍTA VAŠICH HOSTÍ, 
BLÍZKYCH, ALE AJ VÁS 
SAMÝCH PRI PRÍCHODE 
DOMOV PO NÁROČNOM 
DNI. PRETO BY NEMALA 
SLÚŽIŤ AKO ODKLADACÍ 
PRIESTOR PRE POHORIA 
KABÁTOV A NEPOTREBNÝCH 
ZBYTOČNOSTÍ, KTORÉ 
NEMAJÚ INDE V BYTE SVOJE 
MIESTO. MALA BY VÁS 
OPANTAŤ LÁSKOU NA  
PRVÝ POHĽAD.

Dokonalý prvý dojem 
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ak nemáte špajzu, zaváraninám vyčleňte 
miesto v kuchyni. 

Ak máte naozaj malý byt a inak sa nedá, 
stavte aspoň na svetlé farby. „Väčšina 
z nás hľadá praktické využitie každého 
dostupného centimetra v predsieni, preto je 
zásadné myslieť na vzdušnosť a priestran-
nosť predsiene. Voľte svetlé farby, ktoré 
priestor prežiaria, praktickým spoločníkom 
je aj veľké zrkadlo, ktoré priestor opticky 
nafúkne, a oceníte ho aj pri kontrole outfitu 
pred odchodom z domu,“ radí Natalie. 

PRAKTICKÉ RIEŠENIA 
Do predsiene často vojdeme v špinavých 
topánkach, od hlavy po päty zmoknutý, 
so zablateným psíkom, batožinou či die-
ťaťom, ktoré sa vyváľalo v kaluži – nielen 
podlaha by preto mala byť ľahko umýva-
teľná. Skvelým praktickým pomocníkom 

je aj umývateľný náter na stene, ktorý sa 
bežne využíva napríklad v kuchyniach. 

TIP: Ak máte v predsieni dlažbu, do-
plňte ju koberčekom kúsok od vstup-
ných dverí, na ktorý stúpite bosou 
nohou po vyzutí z topánok. Takéto 
detaily menia dom na domov. 

Skrinka na topánky by mala byť nie-
len priestranná, ale najmä funkčná. 
Topánkam svedčí prísun vzduchu, aby 
mali možnosť medzi nosením poriadne 
preschnúť a vyvetrať sa. V skrinke majte 
iba modely, ktoré v konkrétnom období 
nosíte, a mala by tiež poskytovať dosta-
tok miesta pre prípadné návštevy (to 
zatiaľ môžu obsadiť papuče). Sezónnu 
obuv uskladnite v škatuliach na rovna-
kom mieste, kde uskladňujete sezónne 
oblečenie.
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Košík na kľúče je síce štýlový doplnok, 
no v rodinách s viacerými členmi, auto-
mobilmi či nehnuteľnosťami sa občas 
mení na hlavolam. Ak máte viac zväzkov 
kľúčov, siahnite radšej po vešiaku na 
kľúče, pokojne aj s poličkou napríklad 
na odkladanie korešpondencie. Ak vám 
predsalen viac vyhovuje košík, namiesto 
jedného hlbšieho skombinujte napríklad 
3 rôzne plytké misky, ktoré vám hľada-
nie kľúčov výrazne uľahčia.

Útulnú atmosféru domácnosti dotvára 
aj vôňa. Neodporúčame využívať vonné 
sviečky – nemali by totiž horieť bez 
dozoru, teda v inej miestnosti, než sa 
nachádzate. Vhodnejšie sú napríklad 
pout-pourri zmesi sušených kvetov či 
prírodné bylinkové osviežovače vo vre-
cúškach zavesené na vešiaku.

PRIESTOR V PREDSIENI POTREBUJÚ:
1. kľúče,
2. slnečné okuliare, 
3. topánky a kabáty, 
4. korešpondencia zo schránky,
5. miesto na odloženie tašiek s nákupom, 
6. stolička alebo lavica na sedenie, najmä 

v domácnosti so seniormi.

NA SVOJE MIESTO
Každý predmet v predsieni by mal mať 
svoje miesto. Ušetríte si tým nielen 
nervy pri odchode z domu – keďže vždy 
budete vedieť, kde máte kľúče od auta 
či vôdzku pre domáceho miláčika, ale 
najmä čas, ktorý by ste inak strávili 

upratovaním. Koľkokrát sa vám stalo, 
že ste predsieň konečne zreorganizovali, 
upratali, kľúče roztriedili, čiapky pouk-
ladali do košíka, zo zásuviek vyhádzali 
staré pokladničné bločky a vyzbierali 
drobné mince a po týždni bola zase 
v rovnakom stave? „Zásadnou chybou, 
ktorú pri zariaďovaní predsiene robíme, je, 
že predmet nemá presne definované svoje 
miesto, ktoré rešpektujú všetci členovia ro-
diny. Jednoducho si stanovte nepriestrelné 
pravidlá a nastavte ich tak, aby ich doká-
zali zvládnuť aj deti,“ upozorňuje Natalie. 
Obojok pre psa musí byť vždy zavesený 
na vešiaku, nákup sa po príchode domov 
hneď vyloží a sieťovka sa vešia na háčik, 
drobné mince idú do pokladničky, ktorú 
máte v knižnici a pod. Každý člen rodiny 
by mal mať aj svoje miesto v skrinke 
vyhradené na topánky a na vešiaku by 
mal visieť iba jeden kabát/bunda pre 
každého obyvateľa domácnosti. Hora 
búnd a kopa topánok by jednoducho 
nemali byť prvé veci, ktoré vidíte po 
príchode domov.

Zuzana Tureková

Foto: archív Bonami a redakcie

NATALIE HRDÁ
Interiérová dizajnérka Natalie Hrdá 
má vďaka práci produkčnej a setde-
signéra pre Bonami možnosť pracovať 
na nespočetných kreatívnych projek-
toch. Jej prácou je vymýšľať vizuálne 
koncepty, spracovávať moodboardy 
a samotnú produkciu so všetkým, 
čo k nej patrí. Miluje premeny a DIY 
projekty.

bývanie interiér



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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INFOMIX

infomix aktuality

INTELIGENTNÁ DOMÁCNOSŤ 
ALEBO ALARM V JEDNOM

Stále viac sa skloňuje pojem „inteligentný“, 
konkrétne „inteligentný dom/domácnosť“. 
Rodinný alarm JABLOTRON umožňuje 
nespočetne množstvo rôznych automatizo-
vaných úloh, od ovládania osvetlenia, žalúzií, 
garážových brán alebo zavlažovania až po 
ovládanie vykurovania. Všetky úlohy môžu 
prebiehať podľa nastaveného plánu alebo 
ich môžete spustiť ručne prostredníctvom 
aplikácie MyJABLOTRON. Vďaka nej máte 
neustály prehľad o stave systému a vášho 
domova. Pokojne si zapnite zavlažovanie 
trávnika priamo z pláže počas dovolenky, 
alebo spustite vykurovanie, kým sa večer 
vrátite z lyžovačky, aby ste prišli do príjemne 
vyhriateho prostredia. A pokiaľ ste práve 
doma, na ovládanie vám poslúžia aj kláves-
nica alebo diaľkový ovládač. Vďaka prepo-
jeniu alarmu a automatizačných funkcií do 
jedného celku dokážete ešte efektívnejšie 
predchádzať vlámaniu do objektu. Akonáhle 
vyšle alarm JABLOTRON signál o vlámaní 
do objektu, môže systém okamžite vytiahnuť 
žalúzie v celom dome, začať blikať svetlami 
a spustiť sirénu. 

www.jablotron.sk

ZELENÁ ARCHITEKTÚRA MÁ 
U NÁS ZELENÚ 

Slováci trávia aktuálne väčšinu dňa v inte-
riéri. Prispieva  k tomu home office, ktorý 
sa stal súčasťou našich životov. Aj preto je 
dôležité, aby prostredie, v ktorom trávime 
dlhé hodiny, bolo zdravé. Mali by sme sa 
preto zaujímať o spôsoby, ako si vytvoriť 
zdravé prostredie. Zlá kvalita vzduchu 
v bytoch či kanceláriách totiž môže mať 
nepriaznivé následky na naše zdravie. 
Trendom, ktorý prispieva ku kvalite obyt-
ného prostredia, sú napríklad aj vhodne 
zvolené a rozmiestnené rastliny či rôzne 
architektonické prvky. 

VÚB je v bankovom sektore lídrom 
v pomoci pri výstavbe zelených budov a 
podporuje ceny Slovenskej komory archi-
tektov za architektúru CE. ZA. AR. Tento 
rok sa niesli práve v duchu zelená pre 
architektúru. „Chceme podporiť reálne skutky a stavby, ktoré prispievajú k vyššej kvalite 
života a čistejšiemu životnému prostrediu. Projekt skvele zapadá do nášho rozhodnutia 
stať sa „Zelenou bankou“ a veríme, že môže byť cennou inšpiráciou pre ďalšiu výstavbu 
„zelených“ rodinných domov alebo verejných budov na Slovensku. VÚB je pripravená 
svojimi produktmi financovania takúto zodpovednú výstavbu podporiť,” hovorí Andrej 
Viceník, riaditeľ úseku firemné bankovníctvo VÚB banky. 

www.vub.sk

NOVÁ GENERÁCIA TEPELNÝCH ČERPADIEL PRINÁŠA MNOŽSTVO VYLEPŠENÍ

Rada Zubadan Inverter má viacero prevratných riešení, ktoré zvyšujú výkon a zefektívňujú prevádzku. Špeciálny zásobník chla-
diva, tepelný výmenník a tri individuálne elektronicky riadené expanzné ventily zabezpečujú vždy optimálne fungovanie jednotky. 
Vďaka optimalizácii nového výparníka dosahuje čerpadlo vyššiu energetickú účinnosť v zimnom 
období, kedy sú vonkajšie teploty  najčastejšie v rozmedzí od +7 °C do -2 °C. Optimalizované 
priame vstrekovanie chladiva a konštrukčne vylepšený kompresor zas zaisťujú výrazne vyššiu 
účinnosť a plný komfort aj pri veľmi nízkych teplotách. Tepelné čerpadlá Zubadan Inverter – 
New Generation tak nie sú len schopné zachovávať 100 % svojho vykurovacieho výkonu aj pri 
teplotách do -15 °C, ale aj dosahovať aj oveľa vyššiu energetickú účinnosť.  Rozsah vykurovacích 
výkonov si viete zvoliť v rozpätí od 8 do 23 kW. Maximálna výstupná teplota vykurovacej vody je 
60 °C, a to bez nutnosti použitia akéhokoľvek dodatočného elektrického ohrevu. Nová generácia 
tepelných čerpadiel Zubadan je tak ideálnym riešením nielen pre novostavby, ale aj pre rekon-
štrukcie.

www.vykuruj.sk
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MODERNÉ BÝVANIE V POKOJI A TICHU

Akustický komfort v domácom prostredí je dôležitý najmä preto, že ide o miesto, kde by sme mali mať ideálne podmienky na odpoči-
nok, a to vrátane tých zvukových. Rušiť by nás nemali zvuky zvonku, od susedov ani z vedľajších miestností 
vo vlastnom byte či dome. Preto začal HELUZ na priečky medzi miestnosťami vyrábať 
akustické tehly HELUZ AKU KOMPAKT 21 brúsená, ktoré vďaka vloženej 
minerálnej vlne okrem výbornej zvukovej izolácie (vzduchová nepriez-
vučnosť Rw = 57 dB) redukujú aj prenos konštrukčného hluku. Ide o 
revolučný produkt – pri hrúbke iba 21 cm dosahuje zvukovoizolačnú 
kvalitu klasickej tridsiatky. Vďaka úspornej šírke nedochádza ani k re-
dukcii zastavanej plochy, naopak. Výrazne lepšie sú aj tepelnoizolačné 
vlastnosti steny či o 45 % lepší súčiniteľ tepelnej vodivosti a súčiniteľ 
prestupu tepla podstatne obmedzí unikanie tepla z vykurovaného bytu 
do chladnejších priestorov. Montážny návod

SCHÜCO DODALO SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA PRE VÍŤAZA CE.ZA.AR

Spoločnosť Schüco bola jedným z hlavných partnerov prestížnej súťaže CE.ZA.AR. Medzi no-
minovanými projektami Ceny za architektúru boli aj Pradiareň 1900 v Bratislave a súkrom-
ná základná škola Guliver v Banskej Štiavnici. Pre obe budovy dodávala firma Schüco 
systémové riešenia. Pre školu Guliver, ktorá vyhrala v kategórii Občianske a priemy-
selné budovy, to boli konkrétne presklené fasády zo systému Schüco FWS 50, 
s vloženými a samostatne osadenými oknami Schüco AWS 75.SI+ a dverami 
ADS 75.SI. Práve rozmerné presklenia s celkovou plochou 1 700 m2 sú pre 
školu charakteristické. Schüco AWS 75.SI+ je základným systémom pri 
vytváraní energeticky efektívneho fasádneho plášťa. Projekt ukazuje, 
že vzdelávanie si zaslúži zodpovedajúce a podnetné prostredie. 
„V tomto prípade súkromný sektor ukázal štátu, ako sa to má 
robiť,“ uviedla Bohunka Koklesová, členka medzinárodnej poroty 
CE.ZA.AR.
     
www.schueco.sk

Foto: Tomáš Manina 

NOVÝ KATALÓG PLNÝ KÚPEĽNÍ

Veľkým pomocníkom pri výbere novej kúpeľne môže byť aj podrobný katalóg kúpeľní, ktorý na 460 strán-
kach prináša obsiahly prehľad. Nájdete tu rôzne typy kójí – ucelené kolekcie kúpeľní, široký sortiment dopln-
kov, obkladov, sanity, konkrétne informácie o jednotlivých produktoch i dostupných službách kúpeľní Ptáček. 
Je inšpiratívnym poradcom pre každého, kto sa chystá realizovať alebo rekonštruovať vlastnú kúpeľňu a chce 
tento náročný proces zvládnuť profesionálne a bez väčších ťažkostí.

Nájdete tu vzorové riešenia kúpeľní najrôznejších dizajnových i cenových úrovní, a to v podobe, ako sú sku-
točne realizované v kúpeľňových štúdiách Ptáček, čo si naozaj môžete prezrieť aj v štúdiu. Tím odborníkov 
a architektov zladil všetky prvky a výrobky rôznych výrobcov, ktoré pre jednoduchšiu orientáciu rozdelil do 
cenových kategórií – Economy, Basic, Standard, Top a Design.

Inšpiráciu zaručuje tiež prezentácia jednotlivých výrobcov, ktorá predstavuje novinky popredných kúpeľňových dodávateľov. Vyberať môžete 
zo širokého sortimentu, od vaní cez umývadlá, sprchy, toalety, batérie, kúpeľňové doplnky, vykurovacie rebríky, osvetlenie až po ohrievače 
vody. Uľahčí vám to nielen samotnú realizáciu, ale pomôže aj pri rozhodovaní, aký štýl kúpeľne vlastne zvoliť a ako jednotlivé prvky skombi-
novať. Neváhajte a objednajte si katalóg ešte dnes!

www.ptacek.sk



66

stavba dvere

V
stupné dvere tvoria bariéru 
medzi vonkajším svetom a vašou 
domácnosťou. Musia byť dosta-
točne pevné, aby odolali vetru, 

dažďu, prudkému slnku či potenciálnym 
votrelcom, a zároveň dostatočne pekné 
na to, aby vytvorili dobrý prvý dojem. 
Vyrábajú sa z rôznych materiálov, ktoré 
majú špecifické vlastnosti. 

Interiérové dvere na druhej strane 
poskytujú bariéru medzi izbami do-
mácnosti a mali by esteticky zapadať do 
celkového rázu interiéru. V závislosti 
od miestnosti by mali tiež poskytovať 
zvukovú bariéru (dvere na spálni) alebo 
odolávať vlhku (kúpeľňové dvere). Pri 
bytových vchodových dverách sa naj-
častejšie stretávame s protipožiarnymi 
dverami, ktorých úlohou je spomaliť 
šírenie požiaru a zabezpečiť dostatočný 
čas na únik.

ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Kvalitné vchodové dvere by mali udržať 
v dome teplo počas zimy a príjemnú 
teplotu v lete. Modely, ktoré označu-
jeme energeticky efektívne, musia byť 
nezávisle testované a certifikované, 
ktoré sa často môžu pochváliť prilieha-
vejšími rámami a energeticky úspornými 
jadrami. Pri modeloch so sklom musia 
byť zabezpečené izolačným dvojsklom 
alebo trojsklom na zníženie úniku tepla. 
Medzi najdôležitejšie parametre pri vý-
bere energeticky efektívnych dverí patrí 
hodnota súčiniteľa prechodu tepla Ud. 

„Podľa novej legislatívy od roku 2021 
musia všetky  novostavby spĺňať požia-
davky na energetickú triedu A0. Vonkajšie 
dvere môžu cez zimu prepúšťať veľa tepla a 
zostane vám domov, ktorý je studený, plný 
prievanu a drahý na kúrenie. Vchodové 
dvere by ste preto mali vyberať so zreteľom 
na ich energetickú účinnosť. Vchodové 
dvere by podľa novej legislatívy mali mať 
Ud ≤ 2,0 W/m²K, pri pasívnych domoch 
musia mať hodnotu tepelnej priestupnosti 
maximálne Ud = 0,8 W/m²K,“ vysvetľuje 
Richard Klička, odborník na stavebniny 
z Hornbachu.

BEZPEČNOSŤ
Vysoká bezpečnosť by mala byť základ-
ným kritériom výberu vchodových dverí. 
Aby dvere mohli obdržať označenie 
bezpečnostné, musia byť certifikované 
autorizovanou skúšobňou. Počas testo-
vania v akreditovaných skúšobniach sa 
na všetky časti dverí vyvíja tlak rôznymi 
metódami (vŕtanie, náraz, oheň atď.) 
a nástrojmi. Na základe dĺžky času, 
počas ktorého sú schopné odolávať, sú 
zaradené do príslušnej bezpečnostnej 
triedy podľa normy STN EN 1627. Čím 
vyššia kategória bezpečnostnej triedy, 
tým vyššia ochrana a zároveň aj cena. 

PRI NÁKUPE NOVÝCH PRI NÁKUPE NOVÝCH 
VCHODOVÝCH DVERÍ VCHODOVÝCH DVERÍ 
BY STE SA NEMALI BY STE SA NEMALI 
RIADIŤ LEN TÝM, AKO RIADIŤ LEN TÝM, AKO 
VYZERAJÚ. NEZABÚDAJTE, VYZERAJÚ. NEZABÚDAJTE, 
ŽE DVERE MUSIA BYŤ ŽE DVERE MUSIA BYŤ 
NAJMÄ BEZPEČNÉ. NAJMÄ BEZPEČNÉ. 
ODBORNÍK Z HORNBACHU ODBORNÍK Z HORNBACHU 
VYSVETĽUJE ROZDIELY VYSVETĽUJE ROZDIELY 
MEDZI MATERIÁLMI A ICH MEDZI MATERIÁLMI A ICH 
FUNKCIOU.FUNKCIOU.

Ako vybrať správne Ako vybrať správne 
vchodové dvere?vchodové dvere?



67

„Nenechajte sa zlákať príliš nízkymi cenami 
bezpečnostných dverí. Pri nákupe sa neza-
budnite spýtať na bezpečnostný certifikát. 
Na to, aby ste skutočne ochránili váš domov, 
samotné dvere však nestačia. Pri inštalácii 
dverí myslite aj na zárubne, kovanie, prah 
a zámky,“ upozorňuje Richard Klička.

AKO ZVOLIŤ MATERIÁL DVERÍ?
Vchodové dvere sa rozdeľujú podľa kon-
štrukcie materiálu a povrchu na:

OCEĽOVÉ DVERE 
Vďaka svojej robustnosti a na prvý 
pohľad drsnému imidžu môžu kovové 
dvere odradiť akéhokoľvek nechceného 
návštevníka. Vyznačujú sa dlhou život-
nosťou a dobrými zvukovoizolačnými 
vlastnosťami. Nemenia tvar a sú odolné 
proti svetlu a žiaru. Oceľové dvere majú 
väčšinou zabudované bezpečnostné 
prvky, preto si ich montáž vyžaduje 
inštaláciu odborníkom. Menšou nevýho-
dou môže byť obmedzený výber farieb 
a dekorov. Energetická efektivita závisí 
od ich hrúbky a ich výplne. „Oceľové 
dvere neodporúčam do vlhkého prostredia 
a do oblastí s častým dažďom, pretože 
môžu časom zhrdzavieť. Zastrešením môže-
te však tento problém čiastočne vyriešiť. 
Ak hľadáte ideálne dvere pre pasívny 
a nízkoenergetický dom, voľte kvalitnejšie 
a trvácnejšie materiály,“ radí odborník.

Výhody: vysoká bezpečnosť, dlhá život-
nosť, dobré zvukovoizolačné vlastnosti.
Nevýhody: malý výber farieb a dekorov, 
nižšia energetická efektivita, náchylnosť 
na vlhkosť.

DREVENÉ DVERE
Tento typ dverí je nestarnúcou klasi-
kou. K ich výrobe sa používa naprí-
klad smrek, smrekovec, borovica, dub 
a z vonkajšej strany môžu byť chránené 
ďalším materiálom, napríklad hliníkom. 
Kvôli svojej cene a vyšším nárokom na 
údržbu sa však využívajú čoraz menej. 
„Drevo je prírodný materiál, ktorý neustále 
pracuje. Preto je nevyhnutná pravidelná 
starostlivosť. Drevo je tiež náchylnejšie na 
poškriabanie ostrými predmetmi, no na 
druhej strane je príjemné na dotyk a dodá 
pocit tepla domova,“ hovorí Richard 
Klička.

Výhody: príjemný pocit tepla domova, 
dobrá tepelná a zvuková izolácia.
Nevýhody: nutnosť pravidelného ošet-
rovania, vyššia cena.
 
PLASTOVÉ DVERE (PVC)
V súčasnosti sú najpopulárnejšou 
voľbou nielen kvôli nízkej cene, ale tiež 
pre širokú škálu farebných vyhotovení 
a dekorov. Navyše sa dobre kombinujú 
s plastovými oknami. Tou najväčšou 



68

dvere mimoriadne bezpečné a prakticky 
nevyžadujú údržbu. Moderné hliníkové 
dvere taktiež zabezpečia výbornú zvuko-
vú a tepelnú izoláciu vášho domova. 

Výhody: odolnosť, dlhá životnosť, 
dobrá tepelná izolácia, takmer žiadna 
starostlivosť.
Nevýhody: vyššia cena.

Reko 

Foto: archív redakcie

výhodou je ich jednoduchá údržba. 
„Nevýhodou niektorých menej kvalitných 
plastových dverí je fakt, že sa môžu vply-
vom podmienok začať krútiť. S tým potom 
súvisia aj problémy s uzamykaním a tesne-
ním. Pri nákupe plastových dverí pamätaj-
te, že ich bezpečnosť úzko súvisí s kvalitou 
vyhotovenia. Ak hľadáte bezpečné dvere, 
určite na nich nešetrite,“ upozorňuje 
odborník.

Výhody: nízka cena, široký výber farieb 
a dekorov, dobrá tepelná izolácia.
Nevýhody: pri nízkych cenových 
kategóriách nízka bezpečnosť, krútenie 
vplyvom počasia.

HLINÍKOVÉ DVERE
Hliník je síce finančne náročnejší, ale 
je veľmi odolný a dokáže vydržať aj ex-
trémne počasie. Práve vďaka svojej odol-
nosti sa hliník používa aj na zvýšenie 
bezpečnosti pri drevených a plastových 
dverách. Je stálofarebný, nedeformuje 
sa a nepraská. Okrem toho sú hliníkové 

stavba dvere



Celkové otvorenie / zatvorenie brány

Čiastočné otvorenie / zatvorenie brány 

Zobrazenie pohybu brány v danom čase na aplikácií

História pohybu brány – otvorená, zatvorená, s dátumom a časom

Ovládanie svetla na motore – vypnúť / zapnúť

AAssiisstteenntt  pprreeddaajjaa::

ap@pematbrany.sk  0905 522 159

AAssiisstteenntt  sseerrvviissuu::

servis@pematbrany.sk  0918 668 932 wwwwww..ppeemmaattbbrraannyy..sskk

ovládanie garážovej brány

telefónom cez aplikáciu 

NOVINKA

ppoohhoonn  pprree  ggaarráážžoovvéé  bbrráánnyy

 Ovládanie garážovej brány telefónom cez aplikáciu 

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI , cez ktorú sa brána ovláda .
 
Možnosti ovládania pomocou aplikácie :
- Celkové otvorenie /zatvorenie brány
- Čiastočné otvorenie/zatvorenie  
- Zobrazenie pohybu brány v danom čase na aplikácií
- História pohybu brány – otvorená, zatvorená , s dátumom a časom
- Ovládanie svetla na motore – vypnúť / zapnúť

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI a môžete na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní , alebo sledovať  čokoľvek iné .Kamera sa dá nastaviť aj ako Alarm ,  v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie  a pošle užívateľovi Notifikáciu ( správu ) .
Kamera má  históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Nástenný ovládač PEMAT 2K

Nástenný ovládač je bezdrôtový ( na batériu) a slúži ako tlačidlo pre ovládanie garážovej brány. Väčšinou sa umiestňuje sa na stenu v garáži pri dvere ,alebo bránu ,ale môže byť použitý kdekoľvek v dosahu signálu motora. Ovládač je dvojkanálový , s možnosťou ovládania dvoch brán . 

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI , cez ktorú sa brána ovláda .

Možnosti ovládania pomocou aplikácie :

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI a 
môžete na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní , alebo sledovať  čokoľvek iné .Kamera sa dá 
nastaviť aj ako Alarm ,  v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie  a pošle užívateľovi Notifikáciu ( správu ) .
Kamera má  históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Nástenný ovládač je bezdrôtový (na batériu) a slúži ako tlačidlo pre 
ovládanie garážovej brány. Zvyčajne sa umiestňuje na stenu v garáži pri 
dverách, alebo na bránu. Môže byť použitý kdekoľvek v dosahu signálu 
motora. Ovládač je dvojkanálový s možnosťou ovládania dvoch brán . 

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI čo 
umožňuje na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní, alebo sledovať čokoľvek iné. Kamera sa dá 
nastaviť aj ako Alarm, v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie a odošle užívateľovi Notifikačnú 
správu na telefón. Kamera má históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI, cez ktorú sa brána ovláda.
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stavba rekonštrukcia

ZIMA A LETO VÁM DAJÚ  
VYSVEDČENIE 
Ani na Slovensku už neplatí, že dobré 
bývanie chráni pred zimou. Rovnakým 
problémom sa stáva prehrievanie počas 
letných tropických dní. „V lete si viac 
uvedomujeme, čo s kvalitou vnútorného 
priestoru spravia veľké presklené fasády 
orientované na juh alebo strešné okná na 
nesprávnej strane strechy. Pre tieto rieše-
nia sa často majitelia rozhodujú z estetic-
kých či trendových aspektov, no zabúdajú, 
že presklené plochy sa bez exteriérového 
tienenia v lete menia na výkonné vykurova-
cie telesá,“ všíma si Tomáš Guniš a upo-
zorňuje, že situáciu majitelia najčastejšie 
riešia nainštalovaním klimatizácií do 
všetkých miestností. „Takéto riešenie je 
však energeticky náročné, neekonomické 
a často aj nezdravé,“ dodáva.

Je to jedno z možných technických rie-
šení, ale malo by byť súčasťou premysle-
ného a vyladeného systému. Čokoľvek, 
čo sa na stavbe rieši dodatočne, bude 
drahšie a menej účinnejšie, než keď to 
vopred naplánujete. Všetky dôležité 
aspekty by sa mali posudzovať už pri 
príprave projektu a následne by sa mali 
navrhnúť jednotlivé riešenia.

Stavebné materiály a technológie sa ne-
uveriteľne rýchlo vyvíjajú. Kombinácia 
overených materiálov dokáže znižovať 
prehrievanie budov, zároveň sa znižujú 
tepelné straty. „V príprave a v realizácii 
rekonštrukcie sa dnes ukazuje kľúčové tech-
nické poradenstvo. Takto vytvoríte ucelené 
riešenie, ktoré prepája estetiku a poten-
ciál stavebných konštrukcií a technológií. 
Výsledkom spolupráce je rekonštrukcia 

DO ROKU 2026 PLÁNUJE 
ŠTÁT PODPORIŤ OBNOVU 
30 000 STARŠÍCH RODINNÝCH 
DOMOV NA CELOM 
SLOVENSKU. KÝM BUDÚ 
JASNÉ PRAVIDLÁ PRÍSPEVKU, 
JE DOBRÉ SI PRIPOMENÚŤ, 
AKO SA EXPERTI POZERAJÚ 
NA OBNOVU RODINNÝCH 
DOMOV. ZÁKLADOM JE 
KVALITNÝ PROJEKT. EŠTE PRED 
NÍM SI ZOSUMARIZUJTE, ČO 
VÁM NA VAŠOM BÝVANÍ 
PREKÁŽA. NIEKEDY JE 
PROBLÉM HLUK, SVETLO, 
VLHKOSŤ, INOKEDY VYSOKÉ 
NÁKLADY NA VYKUROVANIE.

„DVAKRÁT MERAJ, RAZ REŽ“ 
platí aj pri rekonštrukcii 

K
aždý starší rodinný dom má svoje 
vlastné choroby. „Základom dobrej 
rekonštrukcie je v každom prípade 
kvalitný projekt. Ten musí zohľadniť 

osadenie domu do terénu s ohľadom na 
okolitú zástavbu aj orientáciu na svetové 
strany,“ hovorí Tomáš Guniš, projektovo 
architektonický špecialista Saint-Gobain 
Slovensko. „Ďalším dôležitým krokom je 
koncepčné posúdenie obvodových konštruk-
cií a  ich izolačných vlastností. Pri hodnote-
ní tzv. obálky domu sa projektant pozerá aj 
na vhodnosť zasklenia alebo potrebu exte-
riérového tienenia,“ dodáva. 

Na základe parametrov obvodového 
plášťa a polohy stavby by sa mali navr-
hovať technológie vykurovania, chlade-
nia a výmeny vzduchu. Aby toto všetko 
spoločne fungovalo, je potrebné, aby to 
koordinoval niekto, kto má dostatočné 
skúsenosti. Preto odporúčame všetkým, 
aby tento proces zverili do rúk skúsené-
mu architektovi alebo projektantovi.
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domu, kde sa bude žiť nielen úsporne, ale aj 
zdravo,“ uzatvára Tomáš Guniš.

FINANCOVANIE Z PLÁNU  
OBNOVY
Na obnovu 30 000 rodinných domov 
z plánu obnovy sa pripravuje Slovenská 
agentúra životného prostredia (SAŽP) 
aj banky. Efektívnym a transparentným 
nastavením schémy s pripravenosťou 
bánk financovať obnovy by Slovensko 
mohlo multiplikovať efekt obnovy ro-
dinných domov. 

Agentúra už zverejnila prvé informácie 
o tom, ako bude pripravovaná dotač-
ná schéma vyzerať. Na obnovu svojho 
domu bude môcť majiteľ získať dotáciu 
vo výške 50 % z celkových nákladov. 
Momentálne sa uvažuje s maximálnou 
dotáciou 16 600 eur na dom. Agentúra 
chce mať takto v roku 2024 obnovených 
prvých 18 000 projektov. Prvá výzva by 
mala byť zverejnená už na jeseň 2022. 
Dôležité bude, aby majitelia domov 
mali ako dofinancovať zvyšných 50 % 

nákladov na obnovu ich domov. Ban-
ky a stavebné sporiteľne sú ochotné 
so SAŽP spolupracovať, aby do leta 
pripravili finančné produkty, ktoré budú 
môcť poskytnúť zvýhodnené úvery na 
dofinancovanie zvyšnej časti investície.
Nastavenie financovania by malo moti-
vovať k ambicióznejším obnovám. Len 
potom vieme sektor rodinných domov 
naozaj rozvíjať, dosahovať efektívne 
a kvalitné obnovy a multiplikovať príle-
žitosti, ktoré nám plán obnovy ponúka.

 „Nastavenie podpory by malo motivovať 
vlastníkov k tomu, aby sa rozhodli pre kom-
plexnejšiu a ambicióznejšiu obnovu svojho 
domu. To možno zabezpečiť jednoduchým 
nastavením požiadaviek a odstupňovaním 
podpory. Tí, ktorí sa rozhodnú pre ener-
geticky efektívnejší alebo udržateľnejší 
projekt, by mali byť zvýhodnení, Napríklad 
vyššou dotáciou alebo lepšími podmienka-
mi. Rovnaký prístup by mali voliť banky 
pri zelených úveroch,“ uvádza analytik 
platformy Budovy pre budúcnosť Ri-
chard Paksi.

www.tatratea.com
www.pisrozumom.sk



72

A POTOM AKO ĎALEJ?
Ak splníme ciele z plánu obnovy, podarí 
sa ním obnoviť len približne 3 % z milió-
na rodinných domov, ktoré na Slovensku 
máme. Štátny a súkromný sektor by 
preto mal myslieť aj na to, že prostried-
ky z plánu obnovy sú len prvým krokom. 
Aby sme efektívne obnovili aj zvyšok 
rodinných domov, obnovy budú musieť 
pokračovať aj po roku 2026. „Potenciál 
v obnove rodinných domov z hľadiska 
počtu neobnovených existujúcich rodinných 
domov, ako aj z hľadiska záujmu zo strany 
vlastníkov, možno považovať za veľký. 
Podľa minuloročného prieskumu vieme, že 
štyria z desiatich vlastníkov RD staršieho 
ako 10 rokov plánujú na svojom dome vyko-
nať nejaký typ obnovy v najbližších dvoch 
rokoch. V súčasnosti môžeme hovoriť mini-
málne o 390 000 rodinných domoch, ktoré 
majú potenciál prejsť hĺbkovou obnovou,“  
uvádza Katarína Nikodemová, riaditeľka 
platformy Budovy pre budúcnosť.

ZMENIA VYHLÁŠKU?
Od začiatku roka 2021 musí každá nová 
budova dosiahnuť energetickú triedu 
A0. Táto úroveň je definovaná maxi-

málnou potrebou primárnej energie. 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR však 
navrhuje, aby bola táto požiadavka od 
roku 2022 benevolentnejšia. To môže 
viesť k stavbám s podstatne vyššími 
emisiami. Ministerstvo zmenu navrhuje 
v čase, kedy, naopak, potrebujeme ešte 
rýchlejšie minimalizovať emisie sklení-
kových plynov a tuhých znečisťujúcich 
látok. Mnohé organizácie a subjekty 
však prízvukujú, že je potrebné pone-
chať súčasné hodnotenie energetických 
požiadaviek na budovy a spochybňujú 
argumentáciu a zámer ministerstva 
dopravy a výstavby.  

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

stavba rekonštrukcia
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Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk
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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

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii
Čítate nás už viac ako 15 rokov
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NAPLÁNUJTE SI VLASTNÚ KÚPEĽŇU 
MOŽNOSTI A TRENDY SÚČASNÝCH INTERIÉROVÝCH DVERÍ
SME PRIPRAVENÍ NA VÝSTAVBU V ENERGETICKEJ TRIEDE A0? 
OKNÁ A DVERE PRE STAVBY V TRIEDE A0
BALKÓNOVÁ JEDLÁ ZÁHRADKA 
MALDIVY – ŽIVOT V RAJI

Iný vek
INÁ KUCHYŇA

JARNÉ 
IMPULZY 
pre vašu záhradu 

a terasu

„TRADIČNE-NETRADIČNÝ“ DOM S HORSKOU PANORÁMOU
ČÍRA ĽAHKOSŤ – VITAJTE DOMA U LOU BEYER V KOLÍNE NAD RÝNOM
PRÁCA Z DOMU – ABY BOLA EFEKTÍVNA
TRENDY, KTORÉ VÁS ROKOM 2021 PREVEDÚ UDRŽATEĽNE A SO ŠTÝLOM 
„FAREBNÉ“ PRÍBEHY BEZ FARIEB
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Víkendový dom 

V LONE PRÍRODY 2021
Farebné trendy 

na rok

Zmes štýlov Priscily Betancort 
Inteligentná domácnosť je trend

Objavte 12 odteňov „Shades of White“

Niektoré veci sú dokonale nadčasové. Platí to aj o bielej farbe 

v architektúre. Biela pôsobí čisto a jasne, ale tiež štýlovo 

a profesionálne. Biela však nie je „len“ biela, a tak výber bieleho 

odtieňa nemusí byť vždy jednoduché rozhodnutie. Čistá biela? 

Teplá biela? Studená biela? Žiadna biela? Aj malé odchýlky dokážu 

urobiť veľké rozdiely v pôsobení budovy. Vyberte si slobodne 

z novej kolekcie farieb a dajte vašej budove dokonale vyniknúť. 

Baumit Shades of White 

 12 jedinečných odtieňov bielej

 prinášajú dokonalosť na vašu fasádu

pre jednoduchosť a štýl zároveň

          Biela bude 
                         vždy štýlová

My šl ienk y s  budúcnosťou.
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ESTETICKÁ A FUNKČNÁ FASÁDA
AKO NA VÝSTAVBU PODKROVIA?

NA BALKÓNE A TERASE AKO V OBÝVAČKE
VYMEŇTE MORE ZA RELAX V ZÁHRADE 

KOSTARIKA A JEJ NAJKRAJŠIE PLÁŽE

ZELEŇ NA STRECHE
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VYKUROVANIE DREVOM

Moderný dom za múrom...
UMENIE JE NAJMÄ O POCITOCH...
5 TIPOV PRE KAŽDÚ MODERNÚ KUCHYŇU
PRAKTICKÍ POMOCNÍCI V KUCHYNI

Kráľovstvo, ktoré rastie s deťmi
OBNOVA DOMU A VÝZNAMNÉ ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA BÝVANIE
KONTAKTNÉ ZATEPLENIE FASÁDY

Domové oplotenia
AKO PRIPRAVIŤ ZÁHRADU NA ZIMU?
PATAGÓNIA
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Brusel nariaďuje

DIEGO BRATISLAVA • BANSKÁ BYSTRICA • BARDEJOV • DUNAJSKÁ STREDA • GALANTA • KOŠICE  
NITRA • NOVÉ MESTO NAD VÁHOM • NOVÉ ZÁMKY • POPRAD • PREŠOV • PRIEVIDZA  
RIMAVSKÁ SOBOTA • ROŽŇAVA • RUŽOMBEROK • ŠAĽA • ŠTÚROVO • TRNAVA • ZVOLEN • ŽILINA

LAMINÁTOVÉ PODLAHY I KOBERCE I VINYL I ZÁCLONY
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VODEODOLNÁ PODLAHA
SPC - STONE POLYMER CORE
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ZDRAVÉ SPANIE V PRÍRODNOM ŠTÝLE 
CHRIS GLASS – INTERIÉROVÝ VIRTUÓZ 
OSVETLENIE S ATMOSFÉROU 
HI-TECH NOVINKY PRE DOMÁCU ZÁBAVU 
FUNKČNÁ A ŠTÝLOVÁ PREDSIEŇ 
NEZABÚDAJTE NA VCHODOVÉ DVERE

ZMEŇTE VAŠU KÚPEĽŇU NA SÚKROMNÉ WELLNESS
INTERIÉROVÁ ZELEŇ TAK TROCHU INAK 

VÝSTUP NA TOXICKÚ HORU
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S
poločná predstava o podobe a dis-
pozíciách nového domu bola jasná, 
preto si celý dom navrhovali sami 
podľa vlastných požiadaviek a po-

trieb. Potom bola na rade práca projek-
tanta, ktorý všetko preniesol na papier. 
Po vybavení stavebného povolenia 
začala ďalšia etapa – výber materiálov.

VÝBER STAVEBNÉHO MATERIÁLU 
Čas venovaný výberu stavebného ma-
teriálu považuje majiteľ domu za jeden 
z najnáročnejších. 

„Venovali sme tomu veľa času, preštudo-
vali mnoho ponúk, recenzií, vypočuli veľa 
skúseností a hodnotení od ľudí, čo už mali 
stavbu za sebou. Po dôkladnom uvážení 
všetko smerovalo k tomu, že si vyberieme 
Ytong. Nakoniec padla voľba na tepelnoizo-
lačné tvárnice Ytong Lambda YQ a bolo to 
najlepšie rozhodnutie, ktoré sme mohli uro-
biť. Stavali sme svojpomocne a mnohokrát 
sme sa presvedčili o tom, že vďaka Ytongu 
a jeho kompletnému sortimentu (vrátane 
slušivých bielych montérok, náradia a ďal-
šieho) môže na stavbe pracovať celá rodina. 

PÁN MICHAL A JEHO PANI ŽILI SPOLU VIAC AKO 20 ROKOV A O BÝVANÍ VO SVOJOM VLASTNOM 
DOME SNÍVALI DLHO. PRÍBEH ICH RODINY, SPOJENÝ S REALIZÁCIOU NOVÉHO DOMOVA, 
ZASADENÉHO V KRÁSNEJ PRÍRODE CHRÁNENEJ KRAJINNEJ OBLASTI BRDY, ZAČAL VLASTNE 
VĎAKA BEHANIU. PRETOŽE CELÁ ŠTVORČLENNÁ RODINA BEHÁ A PRAVIDELNÉ VÝBEHY 
PREBIEHALI V NÁDHERNÝCH BRDOCH, CHCELI SA TU USADIŤ. ZAČALI HĽADAŤ POZEMOK, ČO SA 
IM PO NIEKOĽKÝCH MESIACOCH HĽADANIA NAKONIEC PODARILO.

Dom, ktorého príbeh 
sa začal písať vďaka behaniu



Všetko nám klapalo tak, ako má, a za rok 
od založenia prvej tehly sme sa sťahovali,“ 
obzerá sa za dobou stavby pán Michal.

UPLATNILI SA AJ PREKLADY  
A OMIETKY
Na prízemnom bungalove s úžitkovou 
plochou cca 160 m2 sa uplatnili okrem 
tvárnic Ytong Lambda YQ aj nosné 
a nenosné preklady alebo systémové 
omietky Ytong. Tie sú ako na fasáde, tak 
aj v interiéri domu. Ich voľba sa rodine 
pána Michala určite vyplatila – interiérové 
omietky Ytong dokonale ladia s prieduš-
nosťou muriva a vďaka nízkemu súčini-
teľu tepelnej vodivosti a vysokej paro-
priepustnosti dovoľujú stenám „dýchať“. 
Navyše redukujú vlhkosť a obmedzujú tak 
vznik plesní na povrchu stien. Vonkajšia 
tepelnoizolačná systémová omietka Ytong 
bola vyvinutá špeciálne pre tvárnice 
Ytong a okrem toho, že zvyšuje tepelno-
izolačné vlastnosti stien, napomáha aj 
odstraňovať vlhkosť zo stavby.

MÔŽU UŽ HODNOTIŤ
A ako sa žije rodine pána Michala 
v novom dome? Dom začali stavať na jar 

Keď meníte svoje plány  
na skutočnosť.

Keď rastie váš domov.

Keď máte oporu,  
s ktorou zvládnete všetko.

Keď staviate s YQ, je sa na čo tešiť.

2017 a v máji 2018 bola stavba dokon-
čená. Minuloročné Vianoce tak boli už 
tretie, ktoré rodina prežila v novom 
domove. Môžu už preto hodnotiť, či sa 
im výber Ytongu vyplatil. „Moja odpoveď 
znie: Ak sa dodržia odporúčané postupy, 
v lete dom naozaj chladí a v zime ponúka 
hrejivé a preslnené domáce pohodlie. Za 
zmienku určite stoja aj nízke náklady na 
energie. Sme veľmi radi, že stavba šla rých-
lo a bezproblémovo, na čom má určite veľkú 

zásluhu aj použitie stavebného materiálu 
Ytong,“ dodáva na záver pán Michal. 

Ďalšie informácie o výrobkoch Ytong 
a možnostiach ich uplatnenia na rodin-
ných domoch nájdete na www.ytong.sk. 

Reko z materálov Ytong

Foto: Ytong
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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 flexibilných 

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 fixáciu 
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 ne-
ošetrená oceľ, prírodný kameň a zrkadlá. 
Dá sa s nimi rovnako dobre fixovať 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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stavba okná a dvere

N
ový základný svetlík dobre izoluje 
zvuk a má iba minimálne nároky na 
údržbu. Nepriehľadná kupola po-
skytuje denné svetlo bez oslnenia 

a zaisťuje dokonalé súkromie. Základný 
svetlík je ideálny do nevykurovaných 
priestorov a miestností, ktoré nevyža-
dujú vysokú úroveň tepelnej izolácie, či 
už ide o sklady, priemyselné haly, dielne, 
kôlne alebo garáže.

CENOVO VÝHODNÉ RIEŠENIE
Nový cenovo výhodný svetlík je určený 
na strechy so sklonom 0° až 15° a po-
núka sa v 10 veľkostiach od 60 × 60 cm 
až do 200 × 100 cm. K jeho hlavným 
výhodám patrí, že skracuje čas, ktorý by 
mal majiteľ venovať údržbe. Povrch ku-
pole totiž výborne odoláva znečisteniu 
i poškriabaniu. Základný svetlík zároveň 
chráni pred prehrievaním a pomáha v in-
teriéri udržiavať príjemnú klímu. 

„Využitie prirodzeného svetla namiesto 
umelého osvetlenia zlepšuje atmosféru 

Jednoduché riešenie  
pre ploché strechy

SKUPINA VELUX UŽ TAKMER 
80 ROKOV VYTVÁRA LEPŠIE 
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE PRE 
ĽUDÍ PO CELOM SVETE. CEZ 
ŠIKMÉ A PLOCHÉ STRECHY 
PRINÁŠA DO INTERIÉRU 
MNOŽSTVO DENNÉHO 
SVETLA A ČERSTVÉHO 
VZDUCHU. S NAJNOVŠÍM 
PRÍRASTKOM DO RODINY 
SVETLÍKOV SA ZAMERIAVA NA 
NEVYKUROVANÉ PRIESTORY 
S PLOCHOU STRECHOU, PRE 
KTORÉ PO PRVÝKRÁT PONÚKA 
IDEÁLNE RIEŠENIE. 
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vnútorných priestorov a súčasne šetrí elek-
trickú energiu. Cenovo výhodný základný 
svetlík je skvelou voľbou na privedenie 
dostatočného množstva rozptýleného den-
ného svetla cez plochú strechu. Na výber sú 
rôzne montážne doplnky, vrátane setu pre 
diaľkové ovládanie, ktoré umožňujú jedno-
duché vetranie,“ hovorí technický poradca 
spoločnosti VELUX Jakub Mrázek.

MOŽNOSTI A VÝHODY
Nový základný svetlík je splneným 
snom každého montážnika. Ľahko sa 
inštaluje, vymieňa i upgraduje. Kupola 
môže byť dvojvrstvová alebo trojvrstvo-
vá a ponúka sa v dvoch nepriehľadných 
variantoch – buď štandardne z akrylátu, 
alebo z polykarbonátu, ktorý zaručí ešte 
vyššiu mechanickú odolnosť. Základňa 
je k dispozícii vo fixnom, neotváravom 
prevedení, ale aj s elektrickým pohonom 
a napájaním 230 V. Tento diaľkovo ovlá-
daný svetlík možno otvoriť až na 30 cm, 
čo umožní účinné odvetrávanie priesto-
ru. V prípade oboch variantov základne 
je možné zvoliť si medzi tromi výškami. 
Základňa vysoká 15 cm alebo 30 cm sa 

vyrába z PVC, základňa s výškou 50 cm 
je zo sklolaminátu. K výhodám novinky 
patrí i modularita, takže neotváravý 
základný svetlík možno dodatočne 
adaptovať na diaľkovo ovládaný. Viac 
informácií o základnom svetlíku nájdete 
na www.velux.sk. 

Reko z materiálov VELUX

Foto: VELUX a archív redakcie

ZÁKLADNÝ SVETLÍK 
ZÁROVEŇ CHRÁNI 
PRED PREHRIEVANÍM 
A POMÁHA V INTERIÉRI 
UDRŽIAVAŤ PRÍJEMNÚ 
KLÍMU. 
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stavba technológie

S postupným zavádzaním stavebné-
ho softvéru už majú skúsenosti aj 
slovenské firmy. „Dosiaľ sme využili 
digitálnu formu súpisu chýb a nedo-

statkov pri odovzdávaní dvoch bytových 
domov. Ide o Rubicon v Púchove a Retro 
v Žiline,“ hovorí Martin Sobola, projekto-
vý manažér v spoločnosti Reinoo.

Hoci aplikácie často poskytujú takmer 
všetky potrebné nástroje hneď od začiat-
ku, s ich využívaním sa mnohé firmy 
hneď neponáhľajú. Je to nielen otázka 
nastavenia práce v samotnej firme či na 
konkrétnom projekte, ale aj presved-
čenia dodávateľov prác. Bez toho, aby 
aplikáciu využívali všetci na stavbe, je 
efekt digitalizácie obmedzený.

„Presvedčiť dodávateľov nie je ľahké, ale 
v zásade na to stačilo asi polhodinové 
školenie a PlanRadar zvládal každý. Je to 
o nastavení potrieb. Ak potrebujete byť 
efektívni, nástroje stavebnej digitalizácie 
sú správna cesta. Stačí sa zbaviť strachu 

z neznámeho. Aj pre nás bol PlanRadar 
prvou skúsenosťou so stavebnou aplikáciou, 
ale mať odvahu sa vypláca aj v stavebníc-
tve,“ vysvetľuje Sobola.

Najsilnejším argumentom v Reinoo bola 
jednotná evidencia. „Veľká výhoda je 
aktuálny prehľad. V mobile máte všetko k 
dispozícii. Komunikácia, fotky, všetko je do-
kladovateľné a dohľadateľné. Kedykoľvek si 
môžete exportovať aktuálny stav projektu 
bez toho, aby vás čakali stohy dokumen-
tov. To sa týka, samozrejme, aj reportov u 
jednotlivých dodávateľov alebo aktualizácie 
stavu požiadaviek,“ dodáva Sobola.

Prehľad plnenia požiadaviek patrí medzi 
veľké výhody softvérových riešení. 
Umožňuje mať projektovým manažérom 
a stavbyvedúcim vždy aktuálne informá-
cie bez toho, aby museli konkrétne úse-
ky stavby osobne navštevovať, prípadne 
tlačiť množstvo stavebných plánov.

Vrátil by sa projektový manažér k staré-
mu spôsobu? „Ani náhodou. Bez digita-
lizácie sa už dnes nedá skutočne efektívne 
pracovať. Každá novinka má aj svoje 
muchy, ale celková efektivita práce vám to 
bohato vynahradí,“ uzatvára Sobola. Viac 
informácií na www.planradar.com/sk.   

Reko z materiálov PlanRadar 

Foto: PlanRadar 

DIGITALIZÁCIA 
STAVEBNÍCTVA JE NA 
SLOVENSKU ČASTO ISTÝM 
STRAŠIAKOM. ZNIE TO VEĽMI 
KOMPLIKOVANE A NA PRVÝ 
POHĽAD BY SA MOHLO ZDAŤ, 
ŽE JE ENORMNÉ MNOŽSTVO 
PRÁCE, KTORÚ JE POTREBNÉ 
VYKONAŤ ZA KRÁTKY ČAS. 
AJ DIGITALIZÁCIA SA VŠAK 
DÁ ROBIŤ POSTUPNE, KROK 
ZA KROKOM. DOBRÝM 
ZAČIATKOM JE NAPRÍKLAD 
SÚPIS CHÝB A NEDOSTATKOV, 
ČO ÚSPEŠNE VYUŽÍVA 
STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ 
REINOO. 

Digitálne kroky  
v Reinoo



30
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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stavba okná a dvere

SPOLOČNÝM PRVKOM SÚČASNEJ ARCHITEKTÚRY SÚ VEĽKÉ PRESKLENÉ PLOCHY. DÔVOD JE 
OČIVIDNÝ – POTREBA VIACEJ SVETLA A INTENZÍVNEHO POCITU SPOJENIA S OKOLÍM. POUŽÍVAJÚ 
SA NIELEN PRE OKENNÉ KRÍDLA A DVERE, ALE TAKISTO PRE VEĽMI POPULÁRNE ZDVÍHAVO- 
-POSUVNÉ DVERE (HS PORTÁLY). SVOJE MIESTO MAJÚ MAJÚ AKO V NOVÝCH DOMOCH, TAK AJ 
PRI REKONŠTRUKCIÁCH STARŠÍCH STAVIEB. 

Nová perspektíva okenných systémov
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 . 
NOVÉ ROZMERY PRE NOVÉ 
MOŽNOSTI 
Materiál RAU-FIPRO X má oveľa 
vyšší podiel sklených vlákien (o 53,8 % 
viac), ako tomu bolo skôr. Výsledkom 
je výrazne väčšia stabilita a tvarová 
stálosť veľkých formátov. Nízka hmot-
nosť okenných prvkov vďaka absencii 
oceľovej výstuhy uľahčuje manipuláciu 
a následnú inštaláciu. Pritom však 
zostali zachované všetky pozitíva prvej 
generácie GENEO okien, čo znamená 
výborné tepelnoizolačné vlastnosti 
a vynikajúci hlukový útlm (do 47 dB). 
Dôležitý je takisto faktor bezpečnosti, 
pretože okná GENEO sú odolnejšie proti 
vlámaniu. To hlavné sa však odohralo 
v náraste rozmerov. Nevystužené krídlo 
v bielej farbe môže byť s kompozitným 
materiálom RAU-FIPRO X navrhnuté až 
do výšky 2,4 m a šírky 1,45 m. Naopak, 
pri vystuženom profile v bielom dizajne 
výška vzrástla až na 2,8 m a šírka na 
1,6 m. Ak budete požadovať iný farebný 
dizajn, tak sa v prípade lepeného skla 
„musíte zmieriť“ s výškou 2,5 m a šírkou 
1,5 m! Krídlo z tohto materiálu unesie 
sklo s hmotnosťou až 100 kg. 

IDEÁLNA VOĽBA PRE PASÍVNE 
DOMY
Ako už bolo povedané, vnútorný 
priestor v okennom ráme GENEO, pri 
absencii oceľovej výstuhy, je možné účel-
ne využiť. Rám, ktorý teda nemusí byť 
do určitého rozmeru armovaný, môže 
byť dodatočne vybavený tzv. termomo-

dulami, ktoré významne vylepšia jeho 
tepelnoizolačné vlastnosti. Takto zosta-
vené okná sú potom ideálnou voľbou pre 
pasívne domy, lebo súčiniteľ priestupu 
tepla celého okna (UW) môže dosahovať 
hodnoty až 0,6 W/m2K. 

DIZAJN A DEKÓRY
Plastové okná sú medzi zákazníkmi stále 
veľmi obľúbené hlavne pre svoju dlhodo-
bú ľahkú údržbu. Z hľadiska širokej šká-
ly dekórov KALEIDO COLOR (od fólie, 
cez farbu až po imitáciu hliníka a dreva) 
je stupnica ich použitia z architektonic-
kého pohľadu bezkonkurenčne najširšia. 
Vďaka inovácii v podobe novej generácie 
kompozitného materiálu RAU-FIPRO X 
má teraz navyše okenný systém GENEO 
lepšiu torznú tuhosť aj väčšiu odolnosť 
proti ohybu, čo je vzhľadom na stále 
zvyčajnejšie používanie antracitových 
dekórov veľmi dôležitý aspekt predo-
všetkým v lete, kedy sa okenné profily 
zahrievajú aj na veľmi vysoké teploty. 

VÝVOJ
REHAU vo svojom vývoji myslí aj na 
ekologický aspekt výroby, čo v praxi 
znamená, že okná bez vnútornej oceľo-
vej výstuhy sú 100 %-ne recyklovateľné. 
Ďalšie informácie nájdete na stránke 
www.rehau.sk.

Reko z materiálov REHAU

Foto: REHAU

P
red desiatimi rokmi sa na trhu 
objavil kompozitný materiál 
na báze PVC a sklených vlákien 
RAU-FIPRO® od spoločnosti  

REHAU, ktorý znamenal zásadný pre-
lom v navrhovaní okenných systémov. 
Tento materiál eliminoval všetky neduhy 
veľkých formátov a umožnil vyrábať 
okná alebo dvere v rozmeroch, ktoré 
boli možné iba pri hliníkových profiloch. 
Navyše až do určitých rozmerov nebo-
lo nutné používať oceľové výstuhy, čo 
viedlo k zlepšeniu súčiniteľa prechodu 
tepla a k zníženiu hmotnosti okna. Teraz 
REHAU predstavuje novú generáciu 
kompozitného materiálu RAU-FIPRO X, 
ktorá posúva možnosti architektúry 
o ďalší kus ďalej, teda hlavne čo do šírky 
a výšky zhruba o 10 %. 
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stavba energetické alternatívy

termostatu. Tie najmodernejšie riešenia 
dnes ponúkajú dokonca komplexnú 
integráciu všetkých automatizovaných 
činností v domácnosti. 

Nesmieme však zabúdať ani na opra-
vy. Pri starších domoch či bytoch sa 
stretávame so slabo tesniacimi okna-
mi, únikmi tepla cez fasády či strechy. 
V takýchto prípadoch je potrebné zvážiť 
rekonštrukciu s cieľom minimalizovať 
tepelné mosty. Štandardnými riešeniami 
sú zateplenie fasády, výmena strechy 
a výmena okien. Ide o rozsiahle investí-
cie, no investované peniaze sa domác-
nosti skôr či neskôr vrátia. 

NIE JE KOTOL AKO KOTOL
Pre dosiahnutie klimatických cieľov však 
zateplenie fasády nestačí. Rekonštrukcie 
by mali byť komplexné, vrátane zapoje-
nia obnoviteľných zdrojov energie, ktoré 
sú kľúčové pre minimalizáciu nákladov 
domácností. Uvedomuje si to aj vláda, 
ktorá plánuje z plánu obnovy podporiť 
komplexnú obnovu 30 000 rodinných 

Šetrenie nákladov ako motto 
moderného bývania

NÁKLADY DOMÁCNOSTÍ 
RASTÚ Z ROKA NA ROK, 
ČASTO AJ RÝCHLEJŠIE 
AKO PRÍJMY. AK CHCE 
DOMÁCNOSŤ ŠETRIŤ, 
MUSÍ ZAČAŤ ZMENOU 
SPRÁVANIA VŠETKÝCH 
ČLENOV. NASLEDOVAŤ BY 
MALI AJ MENŠIE ZMENY A 
NESKÔR AJ ROZSIAHLEJŠIE 
INVESTÍCIE DO ZATEPLENIA 
ČI KOMPLEXNEJ 
REKONŠTRUKCIE, VRÁTANE 
VÝROBY VLASTNEJ ENERGIE 
ČI VYKUROVACÍCH 
SYSTÉMOV. 

P
rvým krokom na ceste k nižším pre-
vádzkovým nákladom domácností 
je úprava správania sa jej členov. 
Nemusíme kúriť naplno v izbách, 

v ktorých sa práve nezdržiavame, nemu-
síme nechávať telefón na nabíjačke celú 
noc, ak sa nabije za 2 hodiny, a nemusí-
me mať ani stále pustenú vodu, keď si 
umývame zuby. Sú to všetko drobnosti, 
no každá svojou troškou pridáva na 
spotrebe vody, elektriny či iných zdrojov 
v domácnosti. 

Druhá fáza je zapojenie moderných 
technológií a inovácií. Postupne môžeme 
vymeniť klasické žiarovky za úsporné 
LED žiarovky a pri kúpe nových spotre-
bičov zas vyberať tie úspornejšie. Znížiť 
spotrebu vody nám pomôžu úsporné 
sprchové hlavice či úsporné nástavce na 
vodovodné kohútiky. Rodinám s deťmi 
pomôže šetriť vodu aj kvalitná umývač-
ka riadu. Nezabudnime ani na kúrenie, 
kde sa ponúkajú moderné riešenia vo 
forme inteligentných hlavíc na radiá-
tory či komplexnejšie regulácie formou 
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domov. A tu sa dostávame k vykuro-
vacím systémom. Moderné kotly na 
tuhé palivo môžu byť úspornejšie, no 
z klimatického hľadiska nepredstavujú 
alternatívu. 

O niečo ekologickejšie riešenie sú 
plynové kotly. Predstavujú pohodlné 
a jednoduché riešenie pre vykurovanie 
domácnosti a ohrev teplej úžitkovej 
vody. Výhodou sú nižšie obstarávacie 
náklady, no nevýhodou je zas závislosť 
od dodávok a cien zemného plynu, čo sa 
môže v budúcnosti podpísať na vyšších 
prevádzkových nákladoch. Aj preto sa vo 
všeobecnosti odporúčajú kondenzačné 
kotly, ktoré dokážu využiť aj teplo zo 
spalín, vďaka čomu majú nižšiu spotrebu 
paliva. V kombinácii s dobrým regulá-
torom sú tak pomerne lacným a stále 
relatívne úsporným riešením pre vyku-
rovanie aj ohrev TÚV. Na Slovensku sú 
preto plynové kotly pomerne rozšírené, 
no na západe už silnejú hlasy volajúce 
po zastavení ich výroby a je len otázkou 
času, kedy sa tak aj stane.

Napriek dostatočnej plynofikácii nájdete 
na Slovensku domácnosti, ktoré prípoj-
ku plynu nemajú. Jednou z možností 
sú elektrické kotly, ktoré sa však vo 
všeobecnosti v domácnostiach veľmi 
nevyužívajú. Nájdeme ich skôr na cha-
tách, prípadne v nehnuteľnostiach, kde 
nie je potrebné stále kúriť. Dôvodom je 

ich nízka efektivita, keď z 1 kW dodanej 
energie vedia vyprodukovať len 1kW. 
Pri rastúcich cenách energií je už snáď 
každému jasné, že elektrický kotol nie je 
ekonomicky udržateľná alternatíva. 

Do centra záujmu sa tak dostávajú tepel-
né čerpadlá. Pri chatách či nebytových 
priestoroch môže byť tepelné čerpadlo 
vzduch – vzduch veľmi dobrá alternatí-
va. Dokáže rýchlo priestor vykúriť pri 
takmer 4-násobne vyššej účinnosti ako 
elektrický kotol. Do celoročne obý-
vaných domácností sa však čerpadlo 
vzduch – vzduch odporúča skôr ako do-
plnková forma vykurovania v prechod-
ných mesiacoch. Niektoré typy čerpadiel 
vzduch – vzduch vedia kúriť celoročne 
(napríklad technológia Hyperhating 
umožňuje vykurovanie až do -25 °C) 
a sú tak vhodné na chaty či do skladov, 
autoservisov alebo administratívnych 
priestorov. Tento typ tepelného čer-
padla, známy aj ako klimatizácia, však 
oceníte predovšetkým počas tropických 
letných dní a nocí.

Plnohodnotná a celoročne využiteľná 
alternatíva k plynovým aj elektrickým 
kotlom je však tepelné čerpadlo vzdu-
ch – voda. Sú maximálne ekologické 
a pre svoj chod potrebujú len elektrickú 
energiu. Vyššiu počiatočnú investíciu 
kompenzujú nízke prevádzkové náklady. 
Dokážete ním ohrievať úžitkovú vodu, 

DO CENTRA ZÁUJMU SA 
DOSTÁVAJÚ TEPELNÉ 
ČERPADLÁ. PRI CHATÁCH ČI 
NEBYTOVÝCH PRIESTOROCH 
MÔŽE BYŤ TEPELNÉ ČERPADLO 
VZDUCH – VZDUCH VEĽMI 
DOBRÁ ALTERNATÍVA.
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ale aj vykurovať domácnosť. Z 1 kW 
dodanej elektrickej energie dokážu 
moderné tepelné čerpadlá vyprodu-
kovať 2 až 5 kW tepla (v závislosti od 
podmienok), čo je násobne viac ako pri 
elektrickom kúrení. „Účinnosť tepelných 
čerpadiel sa bežne udáva pri teplote 7 °C, 
pričom  klesá spolu s teplotou. V minu-
losti sa preto ľudia obávali, či tepelné 
čerpadlo dokáže zabezpečiť tepelnú 
pohodu aj v extrémnych zimách. Vďaka 
moderným technológiám však dnes do-
kážu kvalitné tepelné čerpadlá fungovať 
na 70 % svojho výkonu pri teplotách až 
do -25 °C, čo je dostatočné pre zabezpe-
čenie tepelnej pohody,“ vysvetľuje Mar-
tin Hanic, odborník na tepelné čerpadlá 
značky Mitsubishi Electric. 

VÝROBA VLASTNEJ ELEKTRICKEJ 
ENERGIE
V súčasnej dobe sme svedkami výkyvov 
na trhu s elektrinou. Drahšia elektrina 
znamená pre domácnosť vyššie náklady. 
Obmedzovanie spotreby je prvý krok, no 
pri súčasných trhových cenách elektri-
ny a príjmoch slovenských domácností 
stačiť nemusí. Alternatívou je výroba 
vlastnej elektrickej energie, pomocou 

fotovoltickej elektrárne na streche či 
fasáde nehnuteľnosti. „Pre mnohé domác-
nosti ide o vysokú investíciu, no pri využití 
podpory z programu Zelená domácnostiam 
II sa dostávame na úroveň návratnosti do 
7 rokov a často aj menej, pričom životnosť 
panelov je často aj 30 rokov,“ vysvetľuje 
Ján Karaba, riaditeľ Slovenskej asociácie 
fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). 
„Domácnosť má tak minimálne náklady 
na energie a získava navyše energetickú 
samostatnosť. Ďalšou výhodou fotovoltiky 
je kombinovateľnosť s nízkoteplotnými 
vykurovacími systémami,“ dodáva Ján 
Karaba.  

Ing. Juraj Vedej

Foto: archív firiem a redakcie

OBMEDZOVANIE 
SPOTREBY JE PRVÝ KROK, 
NO PRI SÚČASNÝCH 
TRHOVÝCH CENÁCH 
ELEKTRINY A PRÍJMOCH 
SLOVENSKÝCH 
DOMÁCNOSTÍ STAČIŤ 
NEMUSÍ. 



POWER S MINI,  5 400 eur
Pre domácnosť so spotrebou do 3 000 kWh.

1 fázový FV systém. 
INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 2,25 kWp 
Systém obsahuje: 6 x fotovoltický panel Viessmann 
solar 375 Wp, , jednofázový menič 2 kW, DC istenie, 
prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú 
konštrukciu.

POWER S +, 7 000 eur
Pre domácnosť so spotrebou do 4 000 kWh.

1 fázový FV systém. 
INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3 kWp 
 Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann 
375 Wp , jednofázový menič Solax 3 kW, DC istenie, 
prepäťovú ochranu, konektory a kábel, nosnú 
konštrukciu.

POWER M 3f, 8 400 eur
Pre domácnosť so spotrebou do 6000 kWh.

3 fázový FV systém. 
INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 3 kWp 
Systém obsahuje: 8 x fotovoltický panel Viessmann 
375 Wp, , 3 fázový menič 3 kW, DC istenie, prepäťovú 
ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.

POWER X 3f, 10 800 eur
Pre domácnosť so spotrebou do 8 000 kWh.

3 fázový FV systém. 
INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 5,55 kWp  
Systém obsahuje: 15 x fotovoltický panel Viessmann 
370 Wp, , 3 fázový menič 5 kW, DC istenie, prepäťovú 
ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.

POWER XXL,  16 500 €
Pre domácnosť so spotrebou od 10 000 kWh.

3 fázový FV systém. 
INŠTALOVANÝ VÝKON ELEKTRÁRNE 9,62 kW. 
Systém obsahuje: 26 x fotovoltický panel Viessmann 
370 Wp, , 3 fázový menič 10 kW, DC istenie, prepäťovú 
ochranu, konektory a kábel, nosnú konštrukciu.
 

SOLÁRNE SYSTÉMY OD PROFESIONÁLOV
PONUKA NAŠICH FV SYSTÉMOV NA KĽÚČ

MOŽNOSŤ ZÍSKANIA
DOTÁCIE!

INFORMUJTE SA TELEFONICKY 
NA ČÍSLE:

0908 548 551

27

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

DOMOV JE POCIT TEPLA
® 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
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ENERGETICKÝ KONCEPT FENIX ZAČAL SLÚŽIŤ PRVÉMU MAJITEĽOVI DOMU. SPOLOČNOSŤ FENIX 
GROUP SI HO PRVÝKRÁT VYSKÚŠALA NA ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVE V JESENÍKU, TERAZ 
HO APLIKUJE AJ V SEGMENTE RODINNÝCH DOMOV. PRVÉ INFORMÁCIE O INTELIGENTNOM 
RODINNOM DOME S ELEKTRICKÝM VYKUROVANÍM, FOTOVOLTICKOU ELEKTRÁRŇOU 
A BATÉRIOVÝM ÚLOŽISKOM V OMICIACH PRI BRNE SA OBJAVILI VLANI. PO ROKU UŽ MAJITEĽ 
BÝVA VO SVOJOM NOVOM DOME A ZAČÍNA VYUŽÍVAŤ JEHO PREDNOSTI.

Energetický koncept, 
ktorý slúži
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P
rojekt unikátne prepojil vedcov, 
výrobcov jednotlivých systémov 
a investora domu. Výstavba tohto 
inteligentného rodinného domu 

v Omiciach bola realizovaná pod dohľa-
dom odborníkov na kvalitu vnútorného 
prostredia ČVUT UCEEB a okrem firiem 
Fenix a AERS sa na nej podieľalo aj nie-
koľko ďalších spoločností. 

INTELIGENTNÝ DOM
Investor si prial postaviť moderný 
a hlavne praktický dom, v ktorom bude 
trvalo bývať s partnerkou a ktorý bude 
slúžiť na stretávanie ich početnej rodiny. 
Nechcel nič mimoriadne, dom má bežnú 
dispozíciu 4 + 1 a ani ďalšími parametra-
mi sa nijako nelíši od súčasnej výstavby. 
Zásadný rozdiel bol možno v tom, že ako 
človek milujúci nové veci si prial bývať v 
inteligentnom dome, ktorý bude vykuro-
vaný elektrickým sálavým vykurovaním 
a ktorý bude vedieť regulovať tieniacu 
techniku, osvetlenie, vykurovanie, riade-
nie zabezpečovacieho systému, foto-
voltickú elektráreň, audio či prístupové 
systémy. Ako užívateľ elektromobilu 
chcel mať v dome aj zdroj napájania pre 
svoj automobil.

SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE
Fenix Group chcel potvrdiť aj na novom 
dome v Omiciach dáta a skúsenosti 
získané z prevádzky iných rodinných 
domov, vykurovaných elektrickými 
sálavými systémami. Tie vždy exaktne 
potvrdzovali, že elektrické sálavé vy-
kurovanie v energeticky úsporných do-
moch charakterizujú nízke obstarávacie 

aj prevádzkové náklady, ľahká regulácia, 
nízke náklady na údržbu a revízie, ži-
votnosť, spoľahlivosť systému a vysoká 
miera tepelného komfortu. Súčasne si 
chcel aj na tomto dome v praxi overiť 
nový energetický koncept Fenix, ktorý 
od roku 2020 ponúka ďalším investorom 
z radov širokej verejnosti. Ide o dodáv-
ku uceleného systémového riešenia 
s elektrickým sálavým vykurovaním, 
fotovoltickou elektrárňou a batériovým 
úložiskom AES, doplnenom v prípade 
záujmu investora o ďalšie komponenty – 
rekuperáciu, vonkajšie tienenie, klimati-
záciu alebo inteligentné riadenie.

BATÉRIOVÉ ÚLOŽISKO
Spoločnosť AERS si overuje zapojenie 
domácej batérie do inteligentného ro-
dinného domu s elektromobilom. AERS 
rozbehol po niekoľkoročnom vývoji 
a certifikácii výrobu svojich domácich 
batériových staníc AES v januári 2020. 
Rok od začatia výroby tejto inovatívnej 
stanice ukázal, že originálne riešenie do-
máceho batériového úložiska si vie pora-
diť s prevádzkou domov a rodín s veľmi 
širokým spektrom potrieb a životných 
štýlov. Projekt domu v Omiciach je 
ďalšou príležitosťou preukázať výhody 
domácej batériovej stanice aj v objek-
te, ktorý je vybavený inteligentným 
riadiacim systémom a ktorý má okrem 
bežného komfortu rodiny majiteľa za-
bezpečiť aj dobíjanie jeho elektromobilu. 
Batériové úložisko, ktoré je v Omiciach 
inštalované, umožňuje asymetrické zaťa-
ženie jednotlivých fáz a tým maximálne 
využitie vyrobenej energie. Jednotky sú 

tiež ideálne pripravené na inteligentné 
riadenie a dynamické rozhodovanie, či 
využitú energiu uložiť do batérií, dodať 
na ohrev vody, nabiť elektromobil či pre-
dať do siete. Unikátna je tu inštalovaná 
batéria tiež vďaka svojej veľkosti a kapa-
cite – do šasi o veľkosti bežnej chladnič-
ky je možné inštalovať batériu s kapaci-
tou až 41 kWh. Práve takú kapacitu má 
HES (Home Energy Storage) v Omiciach. 
AERS tu navyše využíva svoje skúsenosti 
z projektu kontajnerového batériové-
ho úložiska, využívajúceho second-life 
batérie z elektromobilov a realizovaného 
v spolupráci so spoločnosťou Škoda 
Auto. Viac informácií nájdete na stránke 
www.fenix.sk.

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Group

ELEKTRICKÉ SÁLAVÉ VYKURO-
VANIE V ENERGETICKY ÚSPOR-
NÝCH DOMOCH CHARAKTE-
RIZUJÚ NÍZKE OBSTARÁVACIE 
AJ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY, 
ĽAHKÁ REGULÁCIA, NÍZKE NÁ-
KLADY NA ÚDRŽBU A REVÍZIE, 
ŽIVOTNOSŤ, SPOĽAHLIVOSŤ 
SYSTÉMU A VYSOKÁ MIERA 
TEPELNÉHO KOMFORTU.
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Z
áklad je siahnuť po overenom 
výrobcovi a kvalitnej značke. Spra-
vidla sa odporúča hľadať výrobcov 
kompresorovej techniky, resp. 

klimatizačných jednotiek. Pod kvalitu sa 
rovnako podpisujú aj kvalitné materiály, 
krajina pôvodu a v neposlednom rade aj 
účinnosť a ďalšie technické parametre. 
Tepelné čerpadlá vzduch – voda sú na 
Slovensku využívané najčastejšie. Využí-
vajú sa v rodinných aj bytových domoch, 
administratívnych priestoroch, prevádz-
kach, kostoloch či školách. Sú nenáročné 
na priestor a inštaláciu, pričom jedno-
duchá je aj samotná prevádzka. Systém 
tepelného čerpadla vzduch – voda sa 
skladá z vonkajšej jednotky a vnútor-
ného hydromodulu, ktorý sa napája 
do vykurovacieho systému. Zdrojom 
energie je vonkajší vzduch, z ktorého 
dokáže tepelné čerpadlo využívať ener-
giu aj pri extrémnych mrazoch. Získanú 
energiu odvádza do vody a využíva ju 
na ohrev TÚV a vykurovanie. Niektoré 
tepelné čerpadlá vzduch – voda je možné 
používať aj na chladenie, je však po-
trebné dávať pozor na prílišné teplotné 
rozdiely medzi prostredím a vykurova-
cím systémom, aby neprišlo ku konden-
zácii. Z 1 kW elektrickej energie dokáže 
čerpadlo vyrobiť až 4 kW tepla, resp. 
chladu. 

VONKAJŠIA JEDNOTKA URČUJE 
VÝKON
Vonkajšia jednotka udáva výkon celej 
sústavy, no závisí od nej aj odolnosť voči 
mrazom. Pri výbere je dôležité sledovať 
aj vibrácie a hlučnosť, ktoré môžu rušiť 
susedov. Existujú 3 typy vonkajších 
jednotiek japonskej značky Mitsubishi 
Electric:

Eco Inverter je určené pre malé rodin-
né domy s nízkou tepelnou stratou do 
8 kW. Jednotky sú vybavené plynulou 

reguláciou výkonu tak, aby bol k dispo-
zícii presne taký výkon, aký je v danom 
čase potrebný. Vonkajšie jednotky Eco 
Inverter dokážu vykurovať do vonkajšej 
teploty -20 °C a ohrievať vodu na teplotu 
až 60 °C. 

Power Inverter je charakteristický vyso-
kou variabilitou použitia a dokáže po-
núknuť systémové riešenie celoročného 
vykurovania vo väčšine regiónov. Je vyu-
žiteľný vo väčších rodinných domoch, ale 
aj kanceláriách, prevádzkach, kostoloch 
či športových halách. Jednotka dokáže 
efektívne vykurovať až do -25 °C, pričom 
pri vonkajšej teplote -15 °C dokáže stále 
poskytnúť 60 – 90 % nominálneho výko-
nu. Pre spoľahlivé fungovanie aj počas 
tuhých zím je vonkajšia jednotka Power 
Inverter vybavená funkciou automatic-
kého odmrazovania. Výkon jednotiek sa 
pohybuje od 6 do 25 kW.

BUDÚCNOSŤ VYKUROVA-
NIA DOMÁCNOSTÍ PATRÍ 
NEPOCHYBNE OBNOVI-
TEĽNÝM ZDROJOM. AKTU-
ÁLNE SA V SLOVENSKÝCH 
PODMIENKACH JAVÍ AKO 
NAJLEPŠIE RIEŠENIE TEPEL-
NÉ ČERPADLO VZDUCH – 
VODA. ENERGIU ČERPÁ 
Z OKOLITÉHO PROSTREDIA, 
KONKRÉTNE ZO VZDU-
CHU, A ODOVZDÁVA JU 
DO VODY V DOMÁCNOSTI. 
ČERPADLÁ VZDUCH – VODA 
VYNIKAJÚ DOBROU ÚČIN-
NOSŤOU, ODOLNOSŤOU 
A TRVÁCNOSŤOU. KÝM SA 
VŠAK PUSTITE DO VÝBERU, 
JE DOBRÉ SA ZORIENTOVAŤ 
V PONUKE.

Zorientujte sa v ponuke  
tepelných čerpadiel vzduch – voda
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Zubadan je systémové riešenie pre 
celoročné vykurovanie, určené hlav-
ne pre chladnejšie regióny. Jednotky 
s vysokým výkonom dokážu zabezpečiť 
tepelnú pohodu aj v chladných regió-
noch do vonkajšej teploty až -28 °C. 
Do -15 °C pritom dokážu poskytnúť 
stále 100 % nominálneho výkonu. Sa-
mozrejmosťou je funkcia automatického 
rozmrazovania.

VNÚTORNÝ HYDROMODUL
Teplo získané z vonkajšieho prostredia 
odovzdáva jednotka do vnútorného hyd-
romodulu. Ten môže byť len s funkciou 
vykurovania. Pre ohrev vody existujú va-
rianty s integrovaným nerezovým zásob-
níkom alebo bez vstavaného zásobníka. 
Modely s integrovaným zásobníkom sú 
dizajnovo atraktívnejšie a ich inštalácia 
je jednoduchšia. Vyrábajú sa s objemom 
zásobníka 200 alebo 300 litrov. V men-
ších priestoroch sa preto využívajú 
modely bez vstavaného zásobníka. Pri 
výbere myslite už aj na jednoduchosť 
inštalácie a zisťujte si napríklad umiest-
ňovanie napájania vodného okruhu. 
Ideálne je, ak sú všetky potrubia na 
napojenie umiestnené pri sebe. Nezabú-
dajte ani na moderné technológie ako 
ultrazvukový prietokomer, ktorý dokáže 
merať vyrobenú energiu. Následne 
viete presne zistiť, koľko energie sa 
spotrebovalo na vykurovanie, koľko na 
ohrev vody, prípadne chladenie. Tepelné 
čerpadlo si môžete vybaviť Wi-Fi adapté-
rom, pomocou ktorého môžete čerpadlo 
ovládať aj na diaľku.

NEZABUDNITE NA DOTÁCIU 
Z PROGRAMU ZELENÁ 
DOMÁCNOSTIAM II
Vyberajte tepelné čerpadlá vzduch – 
voda, ktoré sú registrované v programe 
Zelená domácnostiam II. Na tieto zaria-
denia môžete získať od štátu dotáciu do 
výšky až 3 400, v závislosti od výkonu 
vonkajšej jednotky. V kombinácii s prí-
padnou dotáciou od výrobcu si tak viete 
zaobstarať tepelné čerpadlo za prijateľ-
nú cenu. Viac na www.vykuruj.sk.       

Ing. Juraj Vedej

Foto: Mitsubishi Electric
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Galantská cesta 866/4, 929 01 Dunajská Streda
Tel.: 0903 242 680

E-mail: info@pooltech.sk

dodávka a montáž rodinných bazénov, plavární a wellness 
rekonštrukcie bazénov, prekrytia bazénov a terás 
výstelka bazénov ťažkou fóliou  
predaj bazénovej chémie a príslušenstva
poradenstvo

EXKLUZIVNÍ DVEŘNÍ SYSTÉMY WWW.DORSIS.CZ

dom&byvanie.indd   2dom&byvanie.indd   2 03.06.2021   14:43:0203.06.2021   14:43:02

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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STE UNAVENÍ A TÚŽITE PO CHVÍĽKE POTREBNÉHO ODPOČINKU? PO NÁROČNOM DNI 
POTREBUJETE MIESTO, KDE SI HO MÔŽETE DOPRIAŤ.  ZA RELAXOM UŽ NEMUSÍTE CHODIŤ IBA  
DO WELLNESS CENTRA, ALE MÔŽETE HO MAŤ KAŽDÝ DEŇ PRIAMO U VÁS DOMA. 

Zariaďte si relaxačnú oázu 
priamo doma

Jednou z možností je vybaviť si vírivou 
vaňou kúpeľňu, druhým variantom je 
vonkajšia vírivka umiestnená v záhrade 
či na terase. Vojde sa do nej viac ľudí, 
takže sa vírivka stáva aj spoločenskou 
záležitosťou. „Ak ste vo svete víriviek 
iba začiatočníkom, ideálnym riešením sú 
nafukovacie vírivky. Naučíte sa na nich 
základnú údržbu a stoja zlomok toho, čo 
vírivka zabudovaná do terasy. Pojmú až 
800 litrov vody, výborne sa zazimujú a ich 
inštalácia je pomerne rýchla,“ radí Marcela 
Bínová, odborníčka z oddelenia sáun 
v projektovom markete Hornbach. 
Dnes už sú štandardom vane s hydro-
masážnymi tryskami, ktoré sú cenovo 
dostupné a nevyžadujú veľa priestoru. 
Sú preto vhodné aj do bytových kúpeľní. 
Milovníci sprchy tiež môžu siahnuť po 
hydromasážnych paneloch alebo sprcho-
vých boxoch.

ČARO SEVERSKÉHO  
SAUNOVANIA
Inštalácia domácej sauny je v súčasnosti 
v móde. Keďže sa dizajn a technologic-
ký pokrok neustále zlepšuje, inštalácia 
sauny v domácnosti je oveľa jednoduch-
šia ako pred niekoľkými rokmi. Sauno-
vanie má blahodarné účinky na fyzické 
aj psychické zdravie. Teplo uvoľňuje 
svalstvo, vrátane svalov na tvári a krku, 
ktoré sú po dlhom dni napäté. „Pra-
videlným saunovaním si môžete zlepšiť 
krvný obeh, zvýšiť tvorbu obranných látok, 
odbúrať z tela nečistoty a spevniť pokožku. 
Okrem toho saunovanie pomáha uvoľniť 
dýchacie cesty, poskytuje úľavu pri astme, 
uvoľňuje napätie z celého dňa a zmenšuje 
úzkosť a agresivitu,“ hovorí odborníčka.

V
ytvorte si priestor, ktorý navo-
dzuje meditačný pokoj  a má 
blahodarné účinky na fyzické aj 
psychické zdravie. Marcela Bínová 

z Hornbachu prináša niekoľko tipov, ako 
si zariadiť takúto domácu oázu pokoja.

KÚPEĽNÝ ODDYCH V PODOBE 
HYDROMASÁŽE
Keď sa zamyslíte nad detailmi, vďaka 
ktorým sa v kúpeľoch cítite tak zrela-
xovane, určite si spomeniete na vírivé 
vane. Jacuzzi, vírivky alebo tzv. hot 
tub – všetky označenia pomenúvajú 
voľne stojacu vaňu s horúcou vírivou 
vodou a funkciou masáže. Existuje mno-
ho typov víriviek s rôznymi veľkosťami, 
počtom hydromasážnych trysiek, tlakom 
a materiálmi. 



DRUHY SÁUN: 
• Suchá sauna – tradičný druh sauny, 

ktorý využíva suché teplo. Teplota sa 
zvyčajne pohybuje medzi 90 až 100 °C 
pri minimálnej možnej vlhkosti. Tento 
druh sauny predstavuje záťaž na ľud-
ský organizmus, a preto nie je vhodná 
pre všetkých.

• Parná sauna – na rozdiel od suchej 
sauny teplota v parnej saune nepre-
siahne 60 °C, avšak vzdušná vlhkosť tu 
dosahuje až 100 %. „Predstavuje nižšiu 
záťaž na organizmus, preto si ju po kon-
zultácii s lekárom môžu dopriať aj ľudia, 
ktorí nemôžu absolvovať pobyt v klasic-
kej saune. Po pobyte v parnej saune nie 
je nutné schladenie v ochladzovacom 
bazéne, ale postačí aj vlažná sprcha,“ 
vysvetľuje Marcela Bínová.

• Fínska sauna – nazývaná tiež vlhká 
sauna, je najobľúbenejším typom 
sauny. Teplota dosahuje maximálne 
80 °C s vlhkosťou vzduchu približne 
80 %. Nižšia teplota v saune sa môže 
vykompenzovať vyššou vlhkosťou. 
Fínska sauna je ideálnym pomocníkom 
pri liečbe syndrómu studených nôh 
(Raynaudová choroba).

• Tropická sauna – podobná tej fínskej, 
ale s nižšou priemernou teplotou 

a vlhkosťou vzduchu. Teplota medzi 
60 až 70 °C s vlhkosťou medzi 50 – 
60 % navodzuje podobnú klímu ako 
v trópoch. Tento druh sauny je vhod-
ným podporným prostriedkom pri 
liečbe dýchacích a svalových ochorení 
či reumatických stavov.

• Soľná sauna – teplota soľnej sauny sa 
pohybuje medzi 40 až 55 °C s vlhkos-
ťou vzduchu do 30 %. „Soľná sauna 
dobre zvláčňuje pokožku a vďaka nízkej 
teplote je vhodná predovšetkým pre za-
čiatočníkov,“ radí Marcela Bínová.

• Infrasauna – revolučná sauna, ktorá 
naberá na obľube. Je charakteristická 
menšími rozmermi a na rozdiel od 
ostatných typov je napájaná elektric-
kým prúdom zo zásuvky, vďaka čomu 
je vhodná najmä do interiéru. „Výho-
dou infrasauny je, že nepotrebuje takmer 
žiadny čas na zahriatie. Má v sebe rôzne 
typy žiaričov, ohrievač alebo lampy. Tie 
vyžarujú vlnenie, resp. infračervené 
žiarenie, ktoré pôsobí v podkožnom svalo-
vom tkanive a prehrieva telo až 4 cm pod 
povrchom. Infrasauny sú vhodné aj pre 
starších ľudí a tých, ktorí trpia astmou či 
kardiologickými ťažkosťami. Teplota sa 
pohybuje medzi 40 až 60 °C a saunovací 
cyklus trvá 15 – 40 minút,“ vysvetľuje 
odborníčka. 

PRAVIDELNÝM 
SAUNOVANÍM SI 
MÔŽETE ZLEPŠIŤ KRVNÝ 
OBEH, ZVÝŠIŤ TVORBU 
OBRANNÝCH LÁTOK, 
ODBÚRAŤ Z TELA 
NEČISTOTY A SPEVNIŤ 
POKOŽKU.
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DETAILY PRE IDEÁLNY ODDYCH
Dokonalá wellness oáza nebude úplná 
bez detailov, preto nezabúdajte ani na 
doplnky. Pravý wellness zážitok ide 
ruka v ruke s aromaterapiou. Zadovážte 
si difuzér a esenciálne oleje, ktoré vás 
uvoľnia a upokoja. „Levanduľa, jazmín, 
eukalyptus či santalové drevo – každá vôňa 
má terapeutický účinok na fyzické a dušev-
né zdravie. Zvážte tiež inštaláciu smart 
osvetlenia, ktoré je vhodné na navodenie 
ideálnej relaxácie (chromoterapia),“ dodáva 
Marcela Bínová z Hornbachu.

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie

UVOĽNITE SVALSTVO 
Dopriať si pravidelnú masáž počas na-
bitých pracovných dní môže byť časovo, 
ale aj finančne náročné. Zabezpečením 
domácich masážnych prístrojov si mô-
žete vychutnať uvoľňujúcu vibroterapiu 
priamo doma. Masážne kreslá, vibračné 
dosky na posteľ či masážne podložky sú 
vhodné pre každú domácnosť a sú ceno-
vo dostupné. Masážne vankúše, prístro-
je na masáž nôh a masážne podložky sú 
inšpirované Shiatzu masážou. Vibrácie 
stimulujú rôzne časti tela a okrem masá-
že svalstvo aj zohrievajú.

Masážne matrace a kreslá sú cenovo 
náročnejšie. Špeciálne masážne 

body pomáhajú uvoľniť sval-
stvo a vyhrievacie senzory 

zas podporujú cirkulá-
ciu. Dôležité je mať na 
pamäti, že nadmerné 
používanie môže 
existujúce problémy 
zhoršiť. Ideálny masáž-

ny interval by mal trvať 
približne 15 minút.

relax wellness
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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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POKLADY Z MADAGASKARU
Dypsis (01) alebo tiež bambusová či 
„zlatá“ palma je jednou z najčastejšie 
pestovaných paliem v slovenských interié-
roch. Jej vysokú zlatistú stonku zakon-
čujú vejárovito rastúce zelenožlté listy. 
Pochádza z Madagaskaru a v bytových 
podmienkach dorastá zhruba do 150 cen-
timetrov. Je to nenáročná palma, ktorá 
má rada veľa svetla, ale nie priame slnko. 
Darí sa jej pri izbových teplotách od 15 °C 
do 25 °C. Ocení vysokú vlhkosť vzduchu a 
efektívne odbúrava formaldehydy.

Zamiokulkas (02), tiež pôvodom z Ma-
dagaskaru, je nenáročná voskovo lesklá 
zelená rastlina, ktorá dorastá až do výšky 
jedného metra. Zamiokulkas nemá rád 
priame slnko, a preto sa skvele hodí do 
chodieb, predsiení alebo rohov kancelá-
rií. Dobre znáša mierne sucho aj menšie 
preliatie, nedostatok svetla i suchý vzduch 
a nie je náročný na zloženie a kvalitu 
pôdy. Výborne zvlhčuje vzduch a pohlcuje 
benzén.

FEŠÁK Z KOLUMBIE A UŽITOČNÉ 
PAPRADIE
Lopatkovec (03) je očarujúcou a zároveň 
nenáročnou rastlinou pochádzajúcou 
z Kolumbie. Dorastá do výšky 30 až 
60 cm a kvitne krásnymi bielymi vosko-
vými kvetmi. Prospieva mu polotieň a 
dostatok vlahy aj vlhkosti vo vzduchu. 
Neznáša priame slnko a prievan. Teplota 
v miestnosti, v ktorej sa nachádza, by 
nemala klesnúť pod 15 °C. Vzduch dokáže 

Izbové rastliny
pre zdravie a relax

01

CHVÍĽKA POKOJA, NÁDYCH 
A POTOM UŽ LEN ODPO-
ČINOK S ČISTOU HLAVOU. 
VÝBORNE TO IDE AJ MEDZI 
ŠTYRMI STENAMI! AKO? 
PRINESTE SI DOMOV KÚSOK 
PRÍRODY V PODOBE IZ-
BOVÝCH RASTLÍN. ZELENÍ 
SPOLUBÝVAJÚCI PREUKÁZA-
TEĽNE DOBRE PÔSOBIA NA 
NAŠE TELO, MYSEĽ I DUŠU. 
ICH ĎALŠIE PLUS JE, ŽE BYT 
OŽIVIA A POSLÚŽIA AKO 
DEKORATÍVNY PRVOK.

U
rčité kvety, ako zelení čističi vzdu-
chu, predstavujú nielen atraktívne 
spestrenie každého interiéru, ale pre-
ukázateľne zaisťujú i zdravú klímu 

v miestnosti. Tieto rastliny čistia ovzdušie 
a regulujú jeho vlhkosť, ale zároveň po-
hlcujú škodliviny a pomáhajú tlmiť hluk. 
Zlaté pravidlo, ktoré tu platí: čím je ich 
umiestnenie vhodnejšie, tým vyšší majú 
detoxikačný účinok.

Interiéru dodajú šmrnc a zároveň sú 
veľmi užitočné pre naše zdravie. Šikovné 
rastliny vedia miestnosti zbaviť prachu, 
jedovatých látok alebo alkoholu a zároveň 
dokážu zabezpečiť správnu vlhkosť 
ovzdušia.



zbaviť alkoholu, znečisťujúcich látok, for-
maldehydu, benzénu a trichlóretylénu.

Nefrolepka (04) je papraď, ktorá sa 
hojne pestuje po celej Európe. Môže byť 
umiestnená v ľahkom polotieni s vlhkým 
vzduchom a teplotou v miestnosti nad 
15 °C. Je to ideálna rastlina do priestorov 
s vysokou vlhkosťou, ako sú kúpeľne ale-
bo kuchyne. Nefrolepka je veľmi užitočná 
vďaka svojej skvelej schopnosti zbaviť 
ovzdušie cigaretového dymu, xylénu 
a formaldehydu.

DRAČIA SILA V PALME
Dracéna (05) je nenáročná, a pritom 
atraktívna rastlina, ktorá prežije nielen v 
tieni, ale neprekáža jej ani priame slnko. 
Optimálne je svetlé miesto bez priameho 
slnka. Dorastá až do výšky dvoch metrov. 
Celoročne jej vyhovuje bežná izbová tep-
lota a cez zimu je dobré zálievku trochu 
obmedziť. 

Dracéna patrí medzi rastliny schopné 
znižovať obsah trichlóretylénu, formalde-
hydu a benzénu vo vzduchu.

02

03

04
ÚČINOK ZVÝŠITE SPRÁVNOU  
STAROSTLIVOSŤOU
Izbové rastliny prihnojujte len počas 
obdobia rastu. V období pokoja zostane 
hnojenie bez účinku, pretože rastlina 
hnojivo spravidla neprijme. Nové alebo 
čerstvo presadené rastliny nepotrebujú 
určitý čas žiadne hnojivo.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie 
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H
otelový komplex vznikol spojením 
hotelov BELLEVUE**** a Šport. 
Vďaka strategickej polohe je 
ideálnym miestom pre biznis, 

relax, šport, ako aj rodiny s deťmi. 
BELLEVUE**** je ľahko dostupný au-
tom, vlakom či autobusom. 

IZBY 
BELLEVUE**** disponuje výnimočne 
veľkou kapacitou. Má 150 izieb, pričom 
124 z nich patrí do štandardu exclusi-
ve. V ponuke sú rôzne druhy izieb, od 
klasických dvojlôžkových až po rodinné 

relax wellness

ŠTVORHVIEZDIČKOVÝ GRAND HOTEL BELLEVUE**** JE SKVELOU 
VOĽBOU PRE ODDYCH, ALE AJ KONGRES. PATRÍ MEDZI NAJVY-
HĽADÁVANEJŠIE HOTELY V REGIÓNE. JEHO LOKÁCIA V SRDCI 
TATIER, V HORNOM SMOKOVCI, NAVYŠE PONÚKA NEZABUDNU-
TEĽNÝ POHĽAD NA VYSOKOHORSKÚ SCENÉRIU. 

Ideálne miesto pre 

RELAX AJ BIZNIS



101

apartmány či apartmány DeLuxe. Každé 
poschodie je vzhľadovo diferencované. 
Zámerom bolo nadizajnovať poschodia 
tak, aby boli funkčné a vizuálne roz-
manité. Na ich tvorbe pracovali viacerí 
interiéroví dizajnéri. Pri zariaďovaní 
interiéru sa vo veľkej miere použili 
prírodné materiály ako žula a drevo. 
Niektoré poschodia sú napríklad tiež 
v industriálnom štýle. Zaujímavosťou 
v BELLEVUE**** sú koberce vyrobené 
nanotechnológiou. Vo viacerých izbách 
sú postele vyššie ako bežný štandard 
(80 cm od zeme), čo prináša možnosť 
užiť si kráľovský spánok. 

WELLNESS 
Wellness centrum ponúka relax v lu-
xusných priestoroch, ktoré v roku 2019 
prešli rozsiahlou rekonštrukciou a rozší-
rením. Okrem jedného z najväčších ba-
zénov vo Vysokých Tatrách je v ponuke 
moderný saunový a relaxačný svet, kto-
rý pozostáva z viacerých sáun, víriviek, 
a dokonca aj slanej jacuzzi. Prostredie 

wellnessu je takisto dotvorené prírodný-
mi materiálmi. Nájdete tam množstvo 
kameňa a dreva. Lehátka v relax zóne sú 
vyrobené z kvalitného tíkového dreva. 
Pre rodiny s deťmi BELLEVUE**** po-
núka časť vyhradenú špeciálne pre tých 
najmenších s detskou saunou. 

KONGRES A EVENTY 
Štvorhviezdičkový hotel BELLEVUE**** 
je reprezentatívnym miestom, vhod-
ným pre pracovné stretnutia, firemné 
podujatia, teambuildingové aktivity, ale 
aj rodinné oslavy a svadby. Ponúka jedno 
z najväčších hotelových kongresových 
centier v Slovenskej republike. Súčasťou 
kongresového centra je aj konferenč-
ný servis s kompletným technickým 
a servisným zázemím pre všetky druhy 
podujatí, s kapacitou až 1 200 účastní-
kov. Najväčšia multifunkčná sála má 
kapacitu 750 účastníkov. Pre menšie 
eventy sú k dispozícii dva menšie saló-
niky. BELLEVUE**** inovuje technické 
možnosti, aby hostia zažili kongres 
v najvyššej možnej kvalite. 

PARKOVANIE 
BELLEVUE**** má k dispozícii vlastné 
parkovisko s priestorom pre 140 áut 
a 5 autobusov. Parkovanie na hotelovom 
parkovisku je pre všetkých hotelových 
hostí, ktorí využívajú služby poskytova-
né hotelom bezplatné. Tieto parkovacie 
plochy sú monitorované kamerovým 
systémom. 

AKTIVITY 
Hostia si môžu vybrať spomedzi širokej 
škály aktivít. Pod jednou strechou je 
možnosť zahrať si squash, bowling, bi-
liard aj stolný tenis. BELLEVUE**** tiež 
disponuje fitnes centrom, ktoré bude po 
prebiehajúcej rekonštrukcii jedno z naj-
modernejších zariadení, vhodným pre 
športových nadšencov aj profesionál-
nych športovcov. Nemožno opomenúť 
ani 20 metrov dlhú telocvičňu, v ktorej 
je možné si zahrať rôzne loptové hry 
podľa vlastného výberu. Pre milovníkov 
pasívneho relaxu sú tu hoteloví maséri, 
ktorí majú vo svojom portfóliu rôzne 
procedúry, ako je thajská masáž alebo 
masáž s lávovými kameňmi. Dámy môžu 
svoj relaxačný čas stráviť v kozmetickom 
salóne. Po týchto výdatných aktivitách 
dávame do pozornosti posedenie v Lob-

by bare. Jeho atmosféru dotvára hra na 
klavíri v živom podaní. 

HOTEL PLNÝ INOVÁCIÍ
Vďaka majiteľom hotela BELLEVUE**** 
a ich vízii posúvať hotel stále vpred 
dochádza k neustálemu zlepšova-
niu kvality. BELLEVUE**** sa stáva 
moderným multifunkčným centrom 
vhodným pre oddych aj biznis. Vedenie 
hotela kladie dôraz na vysokú úroveň 
poskytovaných služieb a proklientský 
prístup. Zásluhou širokého zamerania je 
vhodným priestorom pre hostí všetkých 
vekových kategórií, pre romantiku, 
rodiny s deťmi, obchodné stretnutia, 
rokovania a kongresy. Bližšie informácie 
o BELLEVUE**** sú dostupné na stránke 
www.hotelbellevue.sk. 

Reko 

Foto: archív hotela



102

Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná

tel.: +421 (0) 902 868 768
  Kontakt Wellness Hotel****

ONLINE REZERVÁCIE

www.hotelkontakt.sk

WELLNESS POBYT
AKO DAR

DARČEKOVÉ 
POUKÁŽKY

ROMANTICKÝ  WELLNESS 
POBYT

JEDNO Z NAJVÄČŠÍCH WELLNESS CENTIER 
VO VYSOKÝCH TATRÁCH, JACUZZI BAR 

A EXTERIÉROVÉ WELLNESS
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Kontakt Wellness Hotel****

Stará Lesná 180
059 52 Stará Lesná

tel.: +421 (0) 902 868 768
  Kontakt Wellness Hotel****

ONLINE REZERVÁCIE

www.hotelkontakt.sk

WELLNESS POBYT
AKO DAR

DARČEKOVÉ 
POUKÁŽKY

ROMANTICKÝ  WELLNESS 
POBYT

JEDNO Z NAJVÄČŠÍCH WELLNESS CENTIER 
VO VYSOKÝCH TATRÁCH, JACUZZI BAR 

A EXTERIÉROVÉ WELLNESS

Tel.: +421 52 7143 227
E-mail: info@popradske.sk

DODÁVKA KURIÉROM
DO 48 HODÍN

ZĽAVA PRI DOHODE
SPOLUPRÁCE

ČERSTVÁ KÁVA
PRAŽENÁ NA SLOVENSKU

DARČEKOVÉ
BALENIA

FAKTÚRA S ÚDAJMI 
PRI NÁKUPE

100%
GUARANTEEGUARANTEE

PRIAMY NÁKUP
OD VÝROBCU

Najväčší e-shop s kávou a čajom
WWW.POPRADSKE.SK

KÁVA ČAJ PRÍSLUŠENSTVO
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01

PRENESME SA DO SLNKOM ZALIATEHO GRÉCKA, NA JEDEN 
ZO SIEDMICH IÓNSKYCH OSTROVOV, KTORÉ SÚ PRESLÁVENÉ 
KONTRASTOM ZELENÝCH IHLIČNATÝCH LESOV, BIELYCH 
ÚTESOV A TYRKYSOVO SFARBENÉHO MORA. OBJAVME 
KÚSOK NEBA NA ZEMI – OSTROV LEFKADA.

DIVOKÁ LEFKADA
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O
strov najkrajších pláží, ktoré sa 
pravidelne umiestňujú v rebríčkoch 
najmodrejších vôd sveta s dĺž-
kou pobrežia 117 km a rozlohou 

356 km². Vládne tu mierne stredomor-
ské podnebie a žije tu 24 000 obyvateľov. 
Názov ostrova pochádza z gréckeho 
slova lefkos – biely podľa bielych útesov 
na západe ostrova. Lefkada je spojená 
s pevninou mostom, je ľahko dostupná 
autom či karavanom. Najbližšie letisko 
je  v Preveze vzdialenej od ostrova 20 km.

POZORUHODNÉ MIESTA 
Hlavným mestom je Lefkada s čulým 
prístavom a námestiami plných kaviarní, 
taverien a obchodíkov. Nachádza sa tu 
benátska pevnosť Agia Mavra, kláštor 
Panagia Faneromeni, mnohé pravosláv-
ne kaplnky či archeologické múzeum. 
Pravdou je, že antických pamiatok tu 
veľa nie je, je tu však pokoj a nepreplne-
né pláže s krištáľovo čistou vodou. Mno-
hé sú ocenené modrou vlajkou. Poďme aj 
na iné pozoruhodné miesta na ostrove. 

Na východnej strane Lefkady sú leto-
viská Ligia, Perigiali či Nikiana, tu je 
ubytovaná väčšina turistov. Sú to dediny 
na ceste lemujúcej pobrežie s dostat-
kom služieb. Nidri, najrušnejšie mesto 
na ostrove, kde nájdeme aj prístav pre 
výletné lode a jachty. Je obľúbeným leto-
viskom pre turistov zo širokého okolia, 
ktoré poskytuje najmä zábavu a nočný 
život. Hlučné taverny, bary, kaviarne, 

požičovne áut, člnov, supermarkety, ob-
chodíky so suvenírmi – jednoducho živé 
miesto ideálne na bezstarostné túlanie 
či stretávanie sa pri dobrej večeri alebo 
kvalitnom víne z miestnych viníc.

SVOJSKÁ ATMOSFÉRA
Približne 2 km nad mestom sa v kopcoch 
nachádzajú vodopády Dimosari. Ideálny 
čas na návštevu je na pravé poludnie, 
keď je celý kaňon v tieni stromov. Na 
konci rokliny sa nachádza samotný 
vodopád a malé jazierko, kde sa môžete 
vykúpať i vy. 

Putujeme ďalej na juh, kde ležia malé 
rybárske dediny ako Desimi, Mikros 
Gialos či morskými špecialitami preslá-
vená Sivota. Na každom kroku je zjazd 
z hlavnej cesty k pokojným zátokám 
(Afteli či Amousa). Každá dedinka má 
svojskú a uvoľnenú atmosféru starého 
gréckeho vidieka. Pohľadom neuniknú 
olivovníky, oleandre a nádherné sýto 
ružové ťahavé kry, čo rozjasňujú každú 
terasu či chodník.

NIELEN PRE NADŠENCOV  
ADRENALÍNU
Vassiliki, raj vyznávačov windsurfigu 
a kitesurfingu, je zátoka vyhľadávaná 
najmä mladými nadšencami adrenalínu 
z celého sveta. Malebné letovisko ležiace 
vo veternom zálive, kde sú samozrej-
mosťou malá promenáda, rybárske loď-
ky, kaviarne, rodinné pekárne a skvelé 

02

03
01 Ste pripravení nájsť skrytý raj? Kde sa 

tyrkysová stretáva s azúrom na pozadí bieleho 

piesku a bielych útesov, ktoré sa ponárajú 

do mora a lesy borovíc, čo sa omamne rútia 

k pobrežiu – pláž Komilio.

02  Skorý východ slnka na dohlaď od pamät-

níka Aristotela Onassisa v ospalom Nidri by 

si nemal nechať ujsť žiaden lovec krásnych 

momentiek. 

03 V ľadovom jazierku pod vodopádom 

Dimosari sa údajne kúpala aj Jacqueline 

Kennedy, prečo teda nevstúpiť do vody ako 

prvá dama? V blízkej kantíne sa zohreje každý 

odvážlivec napríklad skvelou kávou či pohári-

kom tsipoura.
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jedlo na každom rohu. Vyskúšajte lodný 
taxík až na pláž Agiofili, ktorá patrí me-
dzi najkrajšie scenérie ostrova. 

Za Vassiliki sa vypína pohorie Stavrota 
dosahujúce výšku viac než 1000 m n. m. 
Dostali sme sa na najvyšší vrhol Lefka-
dy – Profitis Ilias s malebným kostolí-
kom na vrchole. Všetkých, ktorí sa sem 
odvážia, čaká odmena v podobe dych 
berúcich panoramatických výhľadov na 
celé východné pobrežie a okolité ostrovy 
(Kalamos, Ithaka či Meganisi). 

ÚŽASNÉ SCENÉRIE
Naspäť k moru pokračujeme ospalými 
dedinkami Eglouvi a Karya, kde sa dajú 
zakúpiť miestne originálne výšivky. 
Ak už sme sa dostali takto dolu na juh, 
návšteva mysu Doukato s majákom 
z roku 1890 je nutnosťou. Romantické 
miesto na vysokých bielych útesoch je 
ako stvorené pre sledovanie úchvatného 
západu slnka.

Cestou z majáku sa už v diaľke týčia 
útesy západnej strany a úžasné výhľady 
na šíre Iónske more, ktoré dokáže meniť 

hneď niekoľko odtieňov modrej. Prichá-
dzame k pláži Porto Katsiki, ktorá patrí 
medzi top 10 na celom svete. Príroda 
tu vytvorila scenériu, ktorá ju preslá-
vila za hranicami Grécka. Do oblakov 
vypínajúce sa biele bralo a pod ním záliv 
s priezračnou vodou, vlnami a bielymi 
kamienkami... 

KAŽDÝ SI NÁJDE TO SVOJE
Vraciame sa na hlavnú cestu ostrovom, 
míňame mnohé stánky, kde nás miest-
ni predajcovia lákajú nakúpiť tradičné 
výrobky ako medy, olivové oleje, víno 
a pod. Najlepšia ponuka je v okolí dediny 
Athani. 

Po ceste nesmieme vynechať ani 
slávnu pláž Egremni. Vedie tam nový 
chodník, keďže prístup na pláž zničilo 
silné zemetrasenie v roku 2015. Hukot 
obrovských vĺn, veľké balvany, spadnuté 
až k vode, intímne zákutia, takmer 300 
metrov vysoké útesy, soľný opar, biely 
piesok a tyrkysové more. To je Egremni, 
sotva 10 slnečníkov, žiadne ležadlá, bu-
fety, sprchy, žiadna hudba – proste nič, 
čo patrí k civilizácii. 

04 Najjužnejší cíp Lefkady a funkčný maják 

Akratas, legenda o antickej poetke Saphó 

vrhajúcej sa zo skál kvôli nešťastnej láske – 

skvelé miesto na dobrodružný nocľah pod 

hviezdami.

05 Vyhliadka nad plážou Egremni, neopa-

kovateľná hra farieb a odtieňov mora, kam 

len oko dohliadne. Človek má chuť vzlietnuť 

a pristáť až tam kdesi dole.

06 Zažite vlastné leto lásky :).  Zlaté  60-te roky 

sú už síce dávno preč, vo Vassiliki však nájdete 

štýlovú požičovňu áut, kde sa dá prenajať 

na vaše objavné cesty hoci aj takýto parádny  

„chrobák“.

07 Cesta na horu Profitis Ilias je síce nebez-

pečná, za tie výhľady však určite stojí. Uvidíte 

olivové háje či úrodné vinice, cestou dolu opa-

trne ostrými serpentínami na hlboké rokliny 

pod kolesami!

08 Ružový oleander – voňavý symbol gréckych 

ciest a záhrad.

0504
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S Egremni sa nateraz lúčime, chceme 
vidieť aj jej sesterskú pláž, kam vedie 
od roku 2017 nová cesta, Gialos. Je to 
druhá najdlhšia pláž ostrova. Najlepší 
prístup je z Athani a obľúbili si ju ob-
zvlášť kempujúci dovolenkári. Populárna 
skôr pre dobrodruhov a tiež aj nudistov, 
jednoducho každý si tu vie nájsť svoj 
kúsok. Na pláži Gialos fungujú v lete 
štýlovo vyzdobené kantíny. 

Ďalej sú fotogenické pláže Kavalikefta 
a Megali Petra. Tu vás zaujmú obrovské 
skaly týčiace sa z mora a ľudia kúpajúci 
sa vo vlnách medzi nimi. Parkova-
nie a poplatok za ležadlá sú gréckou 
samozrejmosťou, ako aj malý bar či 
sprcha. Radi sem zavítajú nadšenci 
šnorchlovania. 

Opakom týchto pokojných idylických 
pláží je vysokými kopcami obklopená 
susedná pláž Kathisma. Najrušnejšia 
pláž ostrova s mnohými atrakciami pre 
turistov, barmi, diskotékami a hlasnou 
hudbou. Samozrejmosťou je nádherná 
tyrkysová voda, žltý piesok a pozvoľný 
vstup do mora, čo ocenia určite rodiny 

s malými deťmi. Kto túži zažiť Lefkadu 
zhora, nájde tu tandemové lety s pa-
raglidistami, kde pristávacou plochou je 
samotná pláž. 

PRÍMORSKÉ ČARO
Poslednou zastávkou našej cesty je pláž 
Pefkoulia, ktorú majú v obľube novodobí 
hippies, mnohí z nich tu žijú v stanoch 
a provizórnych prístreškoch celé leto 
a vyhovuje im jej uvoľnená atmosféra. 
Nájdete tu v svahoch ukryté táboriská. 
Ako skoro na každej pláži na západnej 
strane, aj tu je nudistická časť.
 
Vchádzame do Agios Nikitas, malebnej 
rybárskej dedinky, kde sa prejdeme jej 
rozpálenými uličkami. Je jediným sídlom 
na západe ostrova, ktoré leží pri mori. 
Žije tu 120 stálych obyvateľov a má 
romantické prímorské čaro. Zatiaľ je pra-
vým opakom Nidri, v miestnych reštau-
ráciách žije tradičná grécka kuchyňa. 

V strede uličky Agios Nikitas je tabuľka 
„Milos Beach“ smerujúca do strmého 
svahu. Na vrchole kopca zistíte, že Milos 
je vlastne čarovná pláž, na ktorú pohľad 

zhora doslova berie dych. Komu sa nech-
ce absolvovať 30-minútovú cestu pešo, 
má možnosť nastúpiť na lodný taxík, 
ktorý vozí dovolenkárov z Agios Niki-
tas. Zvlášť pre rodiny s malými deťmi je 
krátka plavba zážitkom.

BUDETE SA RADI VRACAŤ
V úvode nášho cestopisu o Lefkade sme 
spomenuli, že je rajom pre dobrodruhov, 
hľadajúcich tú svoju „naj“ pláž. Kto túži 
zažiť pocit úplnej samoty kdesi na konci 
sveta, musí mať veľa síl na návštevu 
pláže Komilio. Síce je to veľmi náročný 
presun, o to viac však bude uspokojená 
túžba po nedostupnej až tajomnej pláži, 
o ktorej existencii netušia ani mnohí 
tunajší obyvatelia. Nenachádza sa ani na 
turistických mapách. Na kilometre ani 
živej duše. Je čas si tú nádheru, ten rev 
vĺn, tú samotu vychutnať úplne dosýta.

Veríme, že sme vás aspoň takto preniesli 
do leta, do pohody, do radosti zo života. 
Na Lefkadu sa budete radi vracať už len 
kvôli pokojným chvíľam, kde sa rýchlo 
plynúci čas akoby zastavil.

Peter Podmanický

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

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Multifunkčný hrniec 8 v 1 v hodnote 89 €
              získava Róbert Magát, Turie
2. CENA: Multifunkčný ručný mixér 3 v 1, 800 W v hodnote 39 €
                  získava Jana Kollárová, Lehota pod Vtáčnikom
3. CENA: Prenosný Bluetooth reproduktor Crater, 10 W  v hodnote 29 €
                  získava Ján Pendziviater, Lučenec  

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

Predplatné môžete objednať vyplnením objednávky na www.domabyvanie.eu alebo www.ipredplatne.sk. 

Výhercom Výhercom predplatiteľskej súťažepredplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme!  úprimne gratulujeme! 
1. CENA

3. CENA

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

2. CENA
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Naše kuchyne majú 3 ekologické certifikáty a 2 certifikáty kvality.
 Sú udržateľné vďaka drevu z udržateľného zdroja, majú nižšiu
 uhlíkovú stopu ako bežné kuchyne a sú zdravotne nezávadné.

kuchyňa oresi
skvelá pre vás
aj pre lesy

VYUŽITE

AKTUÁLNE

AKCIE


