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Číslo 2/2022 – 16. ročník   www.domabyvanie.eu

Akcia platí do 30.6.2022.

SIEMENS VÁM DÁ 500 €

NA ORESI KUCHYŇU!

Akcia platí do 30.4.2022.H
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Náš podnik má certifikaci PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).

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

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

Vybavení, design a kvalita

0.10 CZ-2021

Cena za zvláštní design, technologii, inovaci a funkci

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

Ušetrite lesy aj peňaženku!
Siemens vám pridá 500 € na novú Oresi kuchyňu, stačí 
si pri kúpe kuchynskej linky vybrať 3 spotrebiče z aktuálnej
Oresi ponuky spotrebičov Siemens.
Viac na www.oresi.sk/siemens_akcia 

DIZAJN A FUNKČNOSŤ V JEDNOM DOPRACUJTE SA S REKUPERÁCIOU K ZDRAVÉMU BÝVANIU
VODA PATRÍ DO ZÁHRADY VYCHUTNAJTE SI LETNÉ DNI VONKU
ŠIRÁZ – MESTO PÔŽITKÁROV

ÁTRIOVÝ DOMOV – VILA VNÚTORNÁ KRAJINA DOMOV, KTORÝ ODZRKADĽUJE POKOJ V DUŠI 
UMENIE V OTÁZKACH ELEGANTNÁ A NADČASOVÁ KÚPEĽŇA KREATÍVNE ÚPRAVY STIEN
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2022SMART V ROKU 
pomáha ušetriť ešte viac

Kvalita vnútorného priestoru 
je u nás prehliadaná
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ARTERSANO ORIGINAL
Collection

Prémiový porcelán Artesano Original vychádza z túžby po modernom životnom štýle  
v súlade s prírodou. Mieša funkčnosť a čistý autentický dizajn, ktorý na prvý pohľad 

evokuje skutočné remeselné majstrovstvo. Štýlový, očarujúci, napriek tomu bez 
zbytočnej okázalosti. Séria patrí medzi najobľúbenejší porcelán nemeckej  

značky Villeroy & Boch. Objavte spolu s nami svieži dizajn, ktorý  
kombinuje jedinečný porcelán s odolnými prírodnými 

materiálmi, ako je korok, bridlica a agátové drevo.

Produkty Villeroy&Boch kúpite v predajni
Potten & Pannen - Staněk v NC Central, Bratislava

alebo na www.pottenpannen.sk



 Boho štýl je charakteristický svojím pozitívnym prístupom k prírode a kľúčovým prv-
kom sú tak zemité a prírodné dekory materiálov. Preto pri výbere nábytku siahnite buď po 
drevených kúskoch, alebo po štýlových prútených kreslách, ktoré priamo lákajú k relaxu. 
Tie potom môžete ozdobiť rôznymi prikrývkami, vankúšmi a dekami, ktoré iste oceníte aj pri 
chladnejších večeroch. Nebojte sa zapojiť ani staršie kúsky, ktoré ste už možno chceli vyra-
diť. Niekedy stačí dať starým poličkám novú patinu a stále vám na balkóne urobia službu, 
a navyše vyzerajú úplne skvele.

 Pre Boho je typická nielen kombinácia viacerých štýlov, prvkov i farebných akcen-
tov, ale aj použitie prírodných materiálov, ako je drevo, prútie alebo kamene. Pri výzdo-
be balkóna a terasy môžete dať priestor vyniknúť svojmu osobitému vkusu a prispôsobiť 
si výzdobu podľa toho, čo sa vám páči.

Boho štýl sa v posledných rokoch stáva čoraz populárnejším a viac sa presadzuje 
nielen v interiéroch, ale aj v úprave balkónov, terás a záhrad. Bohémsky štýl sa 

vyznačuje uvoľnenosťou, kreatívnym kombinovaním rôznych materiálov a štýlov  
a tiež značnou dávkou originality. Zabudnite na dokonale zladené farby a vzory 

- je čas sa trochu odviazať! Skvele sa hodí napríklad na terasy a balkóny, kde 
vytvorí uvoľnenú, ale zároveň elegantnú a osobitú atmosféru. 

NAVŠTÍVTE NÁS NA 
WWW.ASKO.SK

ALEBO RELAX               PARTY?‘‘

VIAC INFORMÁCIÍ  
A ĎALŠIA PONUKA

ZÁHRADU

JEDNOTKA
PRE VAŠU

V BOHO ŠTÝLE
BALKÓN

TERASA
ÚTULNÝ ČI
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l Práve v tomto období, keď prírode začalo vládnuť leto, by mala 

byť naša nálada o niečo lepšia. Je to obdobie, ktoré by malo byť 
v znamení zaslúženého oddychu a pokoja. Hlavne po udalostiach 
posledných mesiacov po tom túži asi väčšina z nás. Nie všetko 
síce vieme ovplyvniť, ale to, ako budeme myslieť, žiť a prostredie, 
v ktorom bývame, áno. Práve preto vám v tomto aktuálnom vydaní 
prinášame témy, ktoré s tým súvisia.

Leto by malo priniesť do nášho životného prostredia ľahkosť 
a závan čerstvého vzduchu. Povzbudzujúcu sviežosť a dovolenkový 
vzhľad môže dodať vašim stenám aj farba roka, ktorou je 
blankytne modrá a ktorá dokonale vystihuje aktuálnu náladu 
v tomto roku. Ak však máte pocit, že si steny či fasáda zaslúžia viac 
originality, na týchto stránkach nájdete inšpiráciu pre kreatívnejšie 
úpravy vzhľadu vášho domova. Či už ide o interiér, alebo exteriér, 
hľadajte pre svoje bývanie originálne riešenia.

V tomto vydaní nájdete aj dostatok tipov pre letný relax na 
čerstvom vzduchu. Vytvorte si oddychovú zónu, ktorá bude 
spájať dovolenkovú pohodu s ležérnym štýlom! Aj bežný 
deň na vašej záhrade, terase či balkóne, môže vyzerať 
ako na dovolenke. Nezáleží na tom, aký priestor máte 
k dispozícii, ale na tom, aby ste si vychutnali pobyt 
vonku a našli rovnováhu nielen pri jeho vytváraní, 
ale aj vo vašom živote. Tak nech vám leto chutí!

Prajem vám príjemné čítanie a hlavne pohodu 
v tejto nevyspytateľnej dobe.
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Zostavte si pergolu na mieru
a odošlite nezáväznú ponuku
na www.artosi.sk

www.artosi.sk

Hliníková pergola ARTOSI a screenová roleta ALFA-ZIP,

to je dokonalé súznenie moderného dizajnu a praktickosti.

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI aj exteriérová

látková roleta ALFA-ZIP sú rýdzo českými výrobkami

prichádzajúcimi priamo z vývojového oddelenia spoločnosti

ISOTRA. Vďaka tomuto jedinečnému spojeniu bude Váš čas

strávený na záhrade či terase ešte dlhší a komfortnejší.

HLINÍKOVÁ PERGOLA ARTOSI
SCREENOVÁ ROLETA ALFA-ZIP

DOKONALÁ
SÚHRA
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TÁTO STAVBA NIE JE OBYČAJ-
NÝM DOMOM, KTORÝ SI NA 
ULICI PORIADNE ANI NEVŠIM-
NETE. IDE O JEDINEČNÝ PRO-
JEKT, KTORÝ DOKONCA ZÍSKAL 
PRESTÍŽNE OCENENIE STAVBA 
ROKA 2021. VILA S NÁZVOM 
VNÚTORNÁ KRAJINA OČARÍ 
INDIVIDUÁLNOSŤOU A NAD-
ČASOVOU FUNKČNOSŤOU. 

V
ila ulahodí oku už z ulice. V čes-
kom meste Nový Jičín sa oko-
loidúcim ponúka pohľad na 
veľkorysú modernú stavbu, ktorá 

pri pohľade na fasádu domu odhaľuje 
oválny výrez uprostred stavby. Ide o ne-
zvyčajný prvok k stavbe domov, avšak 
prednosti átriového bývania poznali už 
antickí Rimania. 

Átrium – centrálna časť domu – v tomto 
projekte slúži predovšetkým ako rela-
xačná zóna, ktorá poskytuje dostatok 
zelene a zároveň zabezpečuje súkromie. 
Z átria je možné sa dostať do ktorejkoľ-
vek časti domu a zároveň zabezpečuje 
priehľady do vonkajšej ulice či sused-
ných záhrad. 

BETÓN A DREVO V SYMBIÓZE
Dvojpodlažná vila je zasadená do mierne 
svahovitého terénu, kde spodnú polo-
vicu stavby tvorí betón a vrchnú časť 
drevo. V spodnej časti domu je situovaná 
priestranná pracovňa a garáž a v dreve-
nej časti domu sa nachádza obývačka 
s kuchyňou a jednotlivé izby, cez ktoré sa 
prirodzene prechádza do átria. Súčasťou 
vily je aj sauna s ochladzovacím bazénom. 

Drevo a betónové prvky, rovnako ako 
aj kruhový motív sú v interiéri použité 
s citom a v správnej miere, aby jednotli-
vé komponenty spolu harmonicky ladili. 
Moderný dojem z interiéru podčiarkuje 
čierna farba, ktorá dominuje na kuchyn-
skej linke aj v obývačke. 

ELEGANTNÉ SVETLÍKY
Dostatok denného svetla do interiéru 
prinášajú veľkorysé kruhové svetlíky, 
ktoré dodávajú vile šmrnc a eleganciu. 
Prevažne čierno-šedo-drevený interiér 
pekne rozžiaria farebné obrazy a kus prí-
rody vnášajú do priestoru zelené rastliny 
vo veľkých kvetináčoch. 

Vila Vnútorná krajina ponúka jedineč-
né átriové bývanie, ktoré má mnoho 
benefitov. Zelené átrium je prirodzenou 
súčasťou domu a je funkčným prepoje-
ním medzi vnútrajškom a vonkajškom – 
medzi pohodlím domova a relaxom na 
čerstvom vzduchu. 

ÁTRIOVÝ DOMOV             Vila Vnútorná krajina
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O PROJEKTE

Názov: Vila Vnútorná krajina
Lokalita: Nový Jičín
Autor: Marek Štěpán 
Spolupráca: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák, Hana Arletová, Hana Myšková 
Plocha pozemku: 505 m2 
Zastavaná plocha: 330 m2

Úžitková plocha: 351m2 

Projekt: 2012 – 2015
Realizácia projektu: 2015 – 2020
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bývanie projekt

ATELIÉR ŠTĚPÁN 

Bol založený v roku 1997 ako autorský ateliér s hlavným architektom Marekom Ště-
pánom.  Ateliér sa za dobu svojej existencie vyprofiloval do spoľahlivej firmy tvoriacej 
kvalitnú českú architektúru s tímom šikovných architektov. Ich zaujímavé  a kvalitné 
projekty boli aj viackrát ocenené – získali prestížne ceny ako Grand prix architektov, 
Cena Klubu za starú Prahu, Stavba roka a Interiér roka. Kostol sv. Václava v Sazoviciach 
sa umiestnil medzi 10 najlepších stavieb sveta roku 2017.

Noli

Foto: archív Ateliéru Štěpán



www.slovaktual.sk

SLOVAKTUAL OKNÁ A DVERE

Plastové a hliníkové 
okná a vchodové dvere
Okná a dvere SLOVAKTUAL spĺňajú nielen požiadavky
náročných energetických noriem, ale taktiež vysoké
očakávania na odolnosť, trvácnosť a nadčasový vzhľad.

Z funkčného hľadiska prispievajú k zvýšeniu energetickej
hospodárnosti budovy a tlmia hluk z externého prostredia.
Z pohľadu estetiky dotvárajú celkový ráz budovy 
a odrážajú vkus a spoločenský status majiteľa.

Naše okná a dvere sú dnes značkou kvality, overenou
tisíckami spokojných užívateľov doma i v zahraničí.
Úspešne držíme krok s modernou architektúrou
a plníme predstavy našich zákazníkov.

Vyskúšajte náš nový konfi gurátor vchodových dverí
konfi gurator.slovaktual.sk
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Domov, ktorý odzrkadľuje

POKOJ V DUŠI
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NOVINÁR, HEREC, 
VÁŠNIVÝ CESTOVATEĽ 
A ÚSPEŠNÝ INFLUENCER 
S TEMPERAMENTOM V KRVI 
MIGUEL CARRIZO NÁM 
OTVORIL DVERE DO SVETA 
SVOJHO DRUHÉHO DOMOVA 
V ASTÚRII.

V tejto nádhernej rajskej záhrade na 
severe Španielska, kde je nádherná 
príroda a množstvo zaujímavých 
pamiatok, žije tento dobrodruh 

a my sa vďaka Westwing môžeme 
pozrieť na to, ako býva, a trocha ho aj 
spoznať. 

 Chceme Vás lepšie spoznať. Ako 
by ste sa opísal tromi slovami?
Vtipný, starostlivý a občas trochu nevrlý 
(smiech).

 Všetci máme doma kúsky, ktoré 
o nás niečo vypovedajú. Čo hovorí 
Váš domov o Vás?
Môj dom odzrkadľuje radosť a náma-
hu, ktorú som vložil do jeho stavby a 
zariaďovania. Je to môj pokoj v duši, 
keď cestujem po svete a pomyslím si, že 
po návrate ma čaká môj úžasný domov, 
hneď ma naplní pocit šťastia.

 Od Madridu po Astúriu – sú Vaše 
dva domy také odlišné, ako sú ko-
munity, v ktorých sa nachádzajú?
Povedzme, že ten v Madride je len 
ďalší mestský dom bez výhod, ktoré na 
druhej strane má dom Astúrii, ktorými 
sú výhľad na Los Picos de Europa, more 
a nočné osvetlenie majáku.
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 Myslíte si, že zariadenie Vášho 
domu odráža miesto, kde sa nachá-
dzate?
Ide o mierne škandinávske zariadenie, 
ktoré s oceánom pred sebou veľmi ladí. 
Neutrálne farby ako sivá, biela a drevo 
mu dodávajú teplo a pocit pohodlia.

 Akým interiérovým štýlom sa 
definujete?
Veľmi sa mi páči nábytok zo 70. rokov, 
kúsky z polovice storočia v kombinácii 
so súčasnými prvkami.

 Vidíme, že Vaša kuchyňa má veľa 
osobitostí. Ako prestierate stôl keď 
očakávate hostí?
Rád prijímam priateľov u seba doma, 
je mi to veľmi blízke, pretože moji starí 
rodičia mali vždy veľa hostí. Moja mama 
je dekoratérka a stoly taktiež vždy s veľ-
kou chuťou pripravuje, aranžuje kvety, 
sviečky a pod.  Myslím si, že som po nej 
niečo zdedil.

 Vieme, že veľmi rád varíte. Prezra-
díte nám svoj hviezdny recept?
Áno! Milujem to. Vo varení som sa toho 
už veľa naučil. Dostal som sa medzi 
RECEPTY na Instagrame a ľuďom sa to 
veľmi páčilo. Mohol by som povedať, 
že fabada (španielsky fazuľový guláš) je 
veľmi chutná. Tiež zemiaková omele- 
ta – jednoduché, ale chutné jedlá!

 Sú Vaše cesty zdrojom inšpirácie 
na zariaďovanie interiéru?
Vždy. Navyše, keď cestujem, rád si kupu-
jem veci na pamiatku. Tanier, svietnik, 
džbán, obraz, a tak mi neskôr zostane 
pamiatka na výlet.

 Môžete nám povedať o svojich 
obľúbených kúskoch vo Vašom 
dome?
Kožená sedačka zo 60-tych rokov, ktorá 
bola prvá vec, ktorú som si kúpil, ešte 
predtým, ako tu bola dokončená všetka 
práca! A teraz bambusový nábytok na 
terasu.

 Čo by ste poradili niekomu, kto 
chce začať so zariaďovaním svojho 
domova?
Hlavne sa nestresujte. Buďte trpezliví 
a užívajte si postup, ako to robíte kúsok 
po kúsku.

 Kedy a ako trávite čas na terase?
Vždy, keď mi to počasie dovolí, rád jem 
aj raňajkujem na terase. Ak je slneč-
no, pri raňajkách je potešením sedieť 
a pozerať sa na more. Tiež jedlá zdieľané 
s priateľmi alebo drink v popoludňajších 
hodinách pri západe slnka je nádhera.

 Ako by ste urobili dokonalú fotku 
pre Váš instagramový profil Vašej 
terasy?
Čoskoro to uvidíte na mojom profile! 
S nábytkom, ktorý mám, to bude jedno-
duché. :)

 S krajinou, ktorú máte vonku, 
môžete nám prezradiť tajomstvo 
prípravy a predjedlo vo veľkom 
štýle?
Nie je v tom veľa tajomstva, pretože 
všetko, čo ma obklopuje, je úžasné, 
takže to najdôležitejšie už mám. Stačí 
hľadať dokonalú spoločnosť a najlepšie 
suroviny, zvyšok je hotový!

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

 

05

01 Závesná lampa so zlatou 

dekoráciou Brad, 54,99 eur, 

WestwingNow.sk

02 Regál z dreva s tromi policami 

Asbaek, 309 eur, WestwingNow.sk

03 Komoda s vysokým leskom High on 

Wood, 419 eur, WestwingNow.sk

04 Krištáľový džbán Opera, 1,2 l,  

20,99 eur, WestwingNow.sk

05 Ručne vyrobená miska s efektnou 

glazúrou Amalia, 2 ks, 17,99 eur, 

Westwing Collection, WestwingNow.sk

04



16

TRENDY
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bývanie dizajn

OSLÁVTE PRÍCHOD LETA 
ŠTÝLOVO! PRIESTOR, 

V KTOROM ŽIJEME, 
NADOBÚDA ČARO VĎAKA 

AKCENTOM. OBKLOPTE 
SA TEDA ZAUJÍMAVÝMI 

VÝROBKAMI A DODAJTE 
MU NEKONFORMISTICKÝ 

NÁDYCH. DOMOV ZAČÍNA 
BYŤ DOMOVOM V TEJ CHVÍLI, 

KEĎ MU VENUJEME PEČAŤ 
VLASTNEJ OSOBNOSTI. 

ZARIAĎTE HO VLASTNÝMI 
SPOMIENKAMI V PODOBE 

MALÝCH DOPLNKOV, 
KTORÉ NÁS ODVÁDZAJÚ 

MYŠLIENKAMI NA PEKNÉ 
MIESTA. VŠETKY TIETO PRVKY, 

KTORÉ ZAHŔŇAME DO NÁŠHO 
PRIESTORU, VYTVÁRAJÚ 

POHODU A ODDYCHOVÚ 
ATMOSFÉRU.

01

02
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07
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01 Ikonické nástenné hodiny Ball Clock, red, 

predáva DesignVille.sk 

02 Jedálenská stolička z dubového dreva Gazzda Fawn, 

predáva Bonami.sk 

03 Variabilná pohovka Karup Design, 

predáva Bonami.sk  

04 Obliečky Le Bonom, 

predáva Bonami.sk  

05 Krémovobiele tienidlo z husieho peria UMAGE EOS, 

 45 cm, predáva Bonami.sk 

06 Poťah na vankúš s grafickým vzorom Miami,  

predáva WestwingNow.sk

07 Menčestrová rohová rozkladacia pohovka Milo Casa 

Donatella, predáva Bonami.sk

08 Záhradné kreslo z tíkového dreva Bali,  

predáva WestwingNow.sk

09 Okrúhla drevená taburetka Beachside, 

predáva WestwingNow.sk  
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10 Poťah na vankúš GULLBERGSÖ, 

červená/bodkovaný vzor, predáva IKEA 

11 Slnečný ostrov Siesta,  

predáva WestwingNow.sk

12 Súprava úložných košov Sumbawa,  

3 diely, predáva WestwingNow.sk

13 Dekoračné zrkadlo s kovovým 

rámom Brooklyn, 

predáva WestwingNow.sk  

14 Závesný kvetináč, Bloomingville, 

predáva Bonami.sk  

15 Dekorácia Mao Little,  

predáva WestwingNow.sk 

16  Dekorácia Bird,  

predáva WestwingNow.sk 

17 Obrus SOMMARFLÄDER, vzorovaný/

červená svetlobéžová, predáva IKEA

10
11

18
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14

17

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

13 15
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Ľ
udmila Machová patrí medzi mladú 
generáciu maliarov, ktorí aktív-
ne pôsobia na poli slovenského 
výtvarného umenia. Autorka má 

za sebou viacero samostatných i skupi-
nových výstav nielen na Slovensku, ale 
aj v zahraničí. Jej umelecké počiny sú 
hneď na prvý pohľad zaujímavé – nie sú 
prvoplánové, netúžia po strhnutí pozor-
nosti a nie sú „tuctové“. Maľby Ľudmily 
Machovej oslovujú divákov pre ich kreh-
kosť a akýsi neviditeľný otáznik, ktorý 
„visí“ nad každým jej dielom. Odpovede 
však neprichádzajú ľahko a jednoznačne, 
ale skôr by sa dalo povedať, že u diváka 
vyvolávajú ďalšie a ďalšie otázky...

KONFRONTÁCIA SO SVETOM
Vynárajúce sa otázky pramenia 
z priestoru, z komplikovaného vzťahu 
medzi človekom a prírodou, z jednot-
livých premien medzi živým a umelým 
svetom. Každý z nás – niekto viac, iný 
menej – sa z času na čas zamýšľa nad 
skutočným miestom človeka ako takého 
vo vzťahu k prírode alebo ekológii, 
a tým, čo človek po sebe zanechá. 
Vo svojej podstate ide o univerzálnu 
a v dnešnej dobe aj veľmi aktuálnu tému. 

Vysporiadať sa s týmito neľahkými 
myšlienkami možno rôzne, napríklad aj 
prostredníctvom umenia, ako je to v prí-
pade mladej výtvarníčky. „Mám možnosť 
sa konfrontovať so svetom cez umenie a 
prostredníctvom umenia a tvorby ho analy-
zovať. Cez tvorbu mapujem priestor okolo 
seba, v ktorom žijem. Dlhodobo ma fasci-
nuje príroda a jej životaschopnosť, ktorá vie 
pohltiť a premeniť akýkoľvek strohý, umelý 
priestor, ktorý vzniká dlhodobo vplyvom 
človeka, v žijúci rodiaci sa chaos,“ opisuje 
Ľudmila Machová. 

Jej diela však nie sú kritické či antago-
nistické, ale sú skôr reflexívnym nazera-
ním alebo poznávaním priestoru okolo 
nás. Maľby sú imaginatívne, mierne 
abstraktné, avšak s jasným odkazom 
na prírodný alebo umelý priestor. Mäkké 
a nepravidelné línie v maľbách sú často 
v kontraste s rovnými a neprirodzenými 
tvarmi. Rovnako tak aj farebnosť, kde 
sa prírodné farby miešajú s „umelými“ 
odtieňmi, čo v konečnom dôsledku len 
podčiarkuje pomery jednotlivých jednot-
livých prvkov v tom-ktorom obraze. 

Umenie  
v otázkach

MLADÁ SLOVENSKÁ 
VÝTVARNÍČKA ĽUDMILA 
MACHOVÁ SA VO 
SVOJICH JEDINEČNÝCH 
DIELACH ORIENTUJE NA 
TÉMU VZŤAHU PRÍRODY 
K ČLOVEKU V RÔZNYCH 
ŠTÁDIÁCH PREMENY. TENTO 
AMBIVALENTNÝ A VEĽMI 
KREHKÝ VZŤAH VYKRESĽUJE 
CITLIVO AŽ HĹBAVO, AVŠAK 
S DÁVKOU ĽAHKOSTI 
A DISTINGVOVANOSTI.

01
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IMAGINATÍVNOSŤ V POPREDÍ
Na zachytenie svojich tém a myšlienok 
umelkyňa využíva rôzne médiá ako 
maľbu, objekt, video, zvuk, fotografiu či 
site-specific inštaláciu. „Často v rámci jed-
ného súboru mám viacero verzií v rôznych 
médiách a pri výstavách už hľadám ten naj-
vhodnejší spôsob, ako súbor odprezentovať. 

Noli

Foto: archív autora

Baví ma pohrávať sa s realitou a dostávať 
do popredia imaginatívnosť,“ vysvetľuje 
výtvarníčka. 

Ľudmila Machová je veľmi vnímavou vý-
tvarníčkou, ktorá sa snaží svoje autorské 
videnie sveta „vtesnať“ do jedinečných 
diel. Tie svojou subtílnou výpoveďou 
zasiahnu nejedného diváka, ktorému po-
odhalia krehký vzťah medzi veľkosťou/
malosťou človeka a silou prírody. 

01 Burina, olej na plátne,  

145 x 160 cm, 2020
02

01 Transformácia IV., umelý mach 

a polystyrén na plátne, 23 x 25 cm, 2019

02 Vymedzenie II., akryl a tempera na 

plátne, 160 x 145 cm, 2018

03. Poludnica, akryl na plátne, 60 x 64 cm, 

2020

04 Ruiny, penový obal a akryl na plátne,  

45 x 40 cm, 2019

05 Transformácia III., akryl, olej a syntetická 

prírodnina na plátne, 145 x 160 cm, 2019

06 Burina, olej na plátne, 145 x 160 cm, 2020

02
03

04 05

06

ROZHOVOR S ĽUDMILOU MACHOVOU

  Čo vo Vás vzbudilo vášeň pre 
umenie a umeleckú tvorbu? 
Môj záujem o umenie sa vybudoval 
dosť skoro. Kreslila som a maľovala od 
detstva a chodila som už od mala na 
výstavy a pod. Podľa mňa je dôle-
žité to, aby bol niekto v rodine, kto 
si  všimne u dieťaťa zvýšený záujem 
o umenie, a potom mu to pomáha ďa-
lej rozvíjať. U mňa to bola mama, ktorá 
ma podporovala. Neskôr som išla 
študovať strednú umeleckú školu ŠUV 
v Bratislave a Vysokú školu výtvarných 
umení. Teda veľmi skoro som sa začala 
týmto smerom profilovať.

 Každý umelec odniekiaľ čerpá 
svoje inšpirácie. Odkiaľ pochád-
zajú tie Vaše?
Často si fotím rôzne situácie, kto-
ré mi prídu zaujímavé a môžu byť 
dobrým námetom pre moje maľby. 
Je to určitá forma skicovania. Bežne 
si aj zapisujem rôzne svoje nápady 
a myšlienky.

 Ako ďalej formujete proces 
Vašej tvorby? Ako to u Vás pre-
bieha?
Proces mojej tvorby zvyčajne podmie-
ňuje myšlienka súboru. Cez tvorbu 
sa snažím často dopracovať k nejaké-
mu poznaniu. Je to často akoby môj 
výskum a riešenie nejakého problému. 

 Vaše diela sú jedinečné a veľmi 
nadčasové. Ako reagujú na Vaše 
diela diváci, prípadne záujemco-
via o Vaše diela?
Samostatne výstavy, ktoré som mala, 
často podnietili ľudí k tomu, že mali 
záujem si dielo kúpiť. Je to aj tým, že 
maľby vidia na živo a vedia si ich pred-
staviť, ako by vyzerali u nich doma. 
Podobne to je aj pri návšteve v mojom 
ateliéri – majú možnosť sa na dielo po-
zrieť a vidieť aj naživo proces tvorby.



bývanie dizajn

Pri kompletnom zariaďovaní 
hľadajte generalistu
KAŽDÉHO Z NÁS ČAKÁ ASPOŇ 
RAZ V ŽIVOTE SŤAHOVANIE SA 
A ZARIAĎOVANIE SI VLASTNÉ-
HO BÝVANIA. NIEKEDY NÁŠ 
DOMOV POTREBUJE KOM-
PLETNÚ ZMENU. V DNEŠNEJ 
UPONÁHĽANEJ DOBE JE VÝ-
HODOU, AK SI DOKÁŽEME 
ZAOBSTARAŤ VŠETKO NA 
JEDNOM MIESTE.

T
akým miestom je obchodné 
centrum STYLA, ktoré je oriento-
vané prevažne na špecializované 
predajne v segmente nábytku 

a bývania. „O to dôležitejšie je pre nás mať 
aj generalistu so širokým sortimentom ako 
je FINES, kde si viete zariadiť prakticky 
celý interiér, od detskej izby, spálne, šikov-
ného skriňového šatníka až po modernú 
obývačku,“ hovorí Marcela Hernández, 
riaditeľka bratislavského obchodného 
centra STYLA. PROFESIONÁLNY PERSONÁL

Pri výbere nábytku sa zákazníci zvy-
čajne riadia podľa dizajnu, ale nemenej 
dôležitá je funkčnosť výrobkov, priesto-
rové možnosti a kvalita materiálov. 
Preto je veľmi dôležité, aby ste mali pri 
výbere nábytku k dispozícií profesionál-
ny personál, ktorý vie odborne pomôcť 
a poradiť vo všetkom, od technických 
parametrov až po praktické tipy a rady, 
a naviesť zákazníka správnym smerom 
k vhodnému kusu nábytku. To je niečo, 
čo v dnešných veľkých obchodných 
domoch s nábytkom nie je vždy samo-
zrejmosťou.

DIZAJN A FUNKČNOSŤ
FINES funguje na trhu už od roku 

1992. Výroba sídli priamo v Ži-
line, odkiaľ sa expedujú výrobky 
hlavne na slovenský a český 
trh. Nábytok z dielne FINES je 
navrhnutý tak, aby bol predovšet-

kým praktický, pohodlný, kvalitný 
a s nadčasovým dizajnom. To sú 

atribúty, ktoré pomohli spoločnosti 

FINES vybudovať si a udržať stabilné 
miesto v tomto dynamickom odvetví.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP
FINES sa nešpecializuje len na sériovú 
výrobu, ale aj na individuálne požia-
davky zákazníka. „Cieľom je, aby sa naši 
zákazníci spolupodieľali na konečnom 
dizajne svojho nábytku. Či už inklinujú 
k špecifickým vzorom, pestrým farbám, 
provensálskemu alebo industriálnemu štý-
lu, prípadne minimalizmu,“ tvrdí Marcela 
Hernández o predajni v STYLA. Ako 
jeden z mála generalistov, FINES ponúka 
možnosť výberu z veľkého množstva 
poťahových materiálov, odtieňov dreva 
či variácií nožičiek, vankúšov a dopln-
kov, čím si doladíte celý dom. Každý 
kus nábytku je originál s individuálnym 
podpisom zákazníka. 

Reko z materiálov obchodného centra STYLA

Foto: archív STYLA
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FIREMNÉ PREDAJNE:

 Trnava, Radlinského 7, 
mobil: 0918/932 937 

     Zvolen, nám. Slobody 1935/4, 
mobil: 0915/510 536

WWW.RAJCAN.SK

Rajčan s.r.o., slovenský výrobca 
bukového a dubového masívneho    

nábytku už od roku 1992

VÝPREDAJ 
dubových stolov, 

lavíc a hokrov  

- 30 %
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bývanie technológie

T
echnológie pre video hovory sme 
mali už viac ako 50 rokov (od roku 
1970), ale až vďaka svetovej pandé-
mii sme sa prestali báť webkamery 

a začali sme sa stretávať virtuálne. Šéfo-
via konečne pochopili to, že tzv. home 
office nie je synonymom „dovolenky“ 
a že zamestnanci budú pracovať aj mimo 
kanceláriu. Naučili sa, že firemné dáta 
môžu byť bezpečne nahrané v cloude, 
aby k nim mohli mať prístup všetci 
zamestnanci odvšadiaľ, a zlepšila sa aj 
dátová bezpečnosť. 

Pandémia zatvorila obchodné domy, no 
na druhej strane naštartovala u všetkých 
vznik e-shopov. Napriek čipovej kríze 
pomohla pandémia oživiť stagnujúci 
trh s počítačmi, tabletmi a perifériami. 
Samozrejmosťou sa stali bezkontaktné 
platby, a dokonca aj naše úrady a školy 
začali fungovať on-line. Víkendové 
prechádzky po nákupných centrách 
sme vymenili za prechádzky v prírode, 
až vznikali na turistických chodníkoch 
zápchy. Keď sa zdalo, že sa svet vracia 
do normálu, prišla vojna na Ukrajine a 
priniesla nové výzvy. Aktuálne bojujeme 
s energetickou krízou. Nedostatok ropy 
a plynu, plus ich prudké zdražovanie 
nás nútia hľadať nové zdroje energie. 
Do popredia sa tak dostala napríklad 
geotermálna energia, ktorá by mohla 
v krátkom čase získať hlavnú úlohu aj 
vo vykurovaní domácností, ohreve teplej 
vody, pri vykurovaní skleníkov alebo ako 
ďalší zdroj pri výrobe elektrickej energie. 
Tej budeme potrebovať stále viac, preto-
že ju dnes vieme využiť napríklad aj na 
pohon áut. Áno, vlastná „domáca“ elek-
tráreň môže vyprodukovať energiu pre 
domácnosť a ešte aj dobíjať vaše auto, 
ale treba tomu trochu pomôcť a ušetriť 

SVETOVÁ KRÍZA POMÁHA 
VECI DRAMATICKY 
URÝCHLIŤ. TO, NA ČO BY 
SME POTREBOVALI ROKY 
(AK NIE AŽ DESAŤROČIA), 
SME DOKÁZALI KVÔLI KRÍZE 
ZREALIZOVAŤ DOSLOVA 
ZA PÁR DNÍ. POTREBUJETE 
DÔKAZ? STAČÍ SA OBZRIEŤ 
TROCHU SPÄŤ A UVIDÍTE, ČO 
SA ZMENILO ZA OSTATNÉ DVA 
ROKY „PANDÉMIE“. 

Úsporné smart 
technológie

trochu viac ako míňate, napríklad s vyu-
žitím úsporných smart prvkov.

NEMUSÍTE SVIETIŤ SVIEČKAMI, 
ABY STE ŠETRILI
Moderné svietidlá majú výrazne nižšiu 
spotrebu a keď dokážu ešte aj regulo-
vať intenzitu osvetlenia, zvyšujú náš 
komfort a pomáhajú nám ešte viac 
šetriť. Intenzívne ostré svetlo naozaj 
potrebujeme len veľmi zriedkavo a to 
pološero je oveľa príjemnejšie aj pre 
naše oči. Nie každé svetlo však dokáže 
meniť svoj jas, preto je vhodné sa na to 
informovať už pri kúpe. Je potom len na 
vás, či sa rozhodnete pre reguláciu cez 
vypínač, ovládanie hlasovými príkazmi 
alebo uprednostníte aplikáciu v telefóne 
či tablete. 

Veľmi zaujímavou možnosťou sú farebné 
žiarovky, ktoré môžu ľubovoľne me-
niť svoju farbu, napríklad podľa vašej 
aktuálnej nálady, hudby, ktorú práve 
počúvate, alebo aj podľa filmovej scény 
či hry, ktorú práve sledujete na obrazov-

SMART v roku 2022 pomáha ušetriť ešte viac
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ke smart televízoru. Farebné svetlo má 
primárne dekoratívnu funkciu, no vie 
čo-to aj ušetriť. V okamihu zmení každý 
interiér, len sa nesmiete báť trochu 
improvizovať. 

Ani žiarovka už nemusí vyzerať ako skle-
nená banka. Kúpiť sa dajú bežne i tenké 
svetelné panely najrôznejších rozmerov, 
rôzne bodové svetlá alebo LED pásiky, 
ktoré sa dajú nalepiť zospodu skrinky 
či poličky a vytvoria efekt neónového 
podsvietenia. Takéto dekoratívne svetlá 
osvetlia dostatočne váš domov a ich 
spotreba sa začína počítať v miliwattoch.

SMART V ROKU 2022
Inteligentná domácnosť je stále v hre 
aj v roku 2022 a nasledujúcich. Múdre 
spotrebiče dokážu navzájom komuni-
kovať, vzájomne sa vedia koordinovať, 
sledujú naše správanie a vedia sa učiť, 
vďaka čomu predvídajú. Svetlo mení 
svoju intenzitu a farbu automaticky už aj 
podľa nočnej hodiny, pretože napríklad 
hlboko v noci si naše oči už viac privykli 

na tmu a stačí nám menej svetla, aby 
sme videli. Nepotrebujeme svietiť hlav-
ným svetlom v maximálnej intenzite pri 
ceste na toaletu alebo do kuchyne, keď 
sa chcete v noci napiť.

Kúrenie či klimatizácia sa automatic-
ky deaktivujú, keď sa v miestnosti nik 
nenachádza, prípadne sa všetko úplne 
vypne pri vašom odchode do práce 
a znova sa zapne chvíľu pred návratom 
domov. Technika sa učí a čím dlhšie 
ju používame, čím viac dokážu rôzne 
zariadenia navzájom komunikovať, tým 
viac je náš domov „SMART“. Myšlienky 
Internetu vecí (IoT) získali konečne 
reálnu podobu. Stále to má isté muchy, 
ktoré treba ešte vychytať, a najmä lacné 
zariadenia často nemajú dostatočnú 
podporu pre otvorené štandardy IoT, 
takže ich nemožno plne integrovať do 
veľkých inštalácií. 

Základné riešenia, ako sú smart zásuvky 
či malé domáce kamery, sú určené skôr 
pre jednoúčelové inštalácie alebo zozná-

menie sa s myšlienkou Smart Home. Tie 
veľké funkčné riešenia potrebujú špecia-
listov, ktorí vám poradia s ich inštalá-
ciou, no je tam veľmi zaujímavá návrat-
nosť, ktorá sa prejaví práve v úsporách 
energie. Smart v roku 2022 znamená 
jednoznačne „šetriť“ a čím drahšie budú 
energie, tým rýchlejšie sa vám vrátia 
počiatočné investície.

Reko 

Foto: archív firiem a redakcie
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Štartovací set Philips Hue White and Color Ambiance  
Veľkou výhodou je pätica E27, ktorá umožní ich rýchlu 
inštaláciu do klasických svietidiel. Pomocou Hue Bridge môžete 
pripojiť všetko do siete a jednoducho integrovať v prostredí 
HomeKit, ovládať hlasom cez asistenta Google a Alexu, 
prípadne premostiť s ďalšími systémami založenými na  ZigBee, 
ako sú riešenia od spoločností Innogy, Bosch, Telekom 
(Magenta) či Busch-Jäger. Spotreba jednej žiarovky pri plnom 
jase je 9 W, a pritom zodpovedá jasu bežnej 60 W žiarovky. 
V ponuke sú aj ďalšie smart produkty z radu Hue.

  Kamera AXIS M5075-G komunikuje so Z-Wave Plus
Novinkou v portfóliu spoločnosti Axis Communications sú malé 
diskrétne IP kamery radu M50, ktoré ponúkajú aj konektivitu 
so Z-Wave Plus zariadeniami. To im umožňuje komunikovať až 
so šiestimi zariadeniami v systémovej zostave. Všetky informácie 
zo systému Z-Wave môžu byť prenášané aj do VMS systému a môžu 
byť zobrazené priamo vo videostreame kamery ako prekrývajúca sa 
infografika, čo je celkom zaujímavý spôsob rozšírenia vzdialeného 
monitorovania.

Stolová smart lampa Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S  
Je inteligentná, minimalistická a elegantná s možnosťou ovládania aj mobilným 
telefónom. Ponúka 4 nastaviteľné režimy osvetlenia a, samozrejme, pomocou 
otočného ovládaču upravíte rýchlo aj teplotu a jas farieb. Spolupracujte s asistentom 
Google, Amazon Alexou a Apple HomeKit. Hlasom môžete ovládať zapnutie 
a vypnutie svetla, ale aj zmenu teploty a jasu farby. A čo je dôležité, je úsporná 
a svetlo nebliká, čo je dobré pre vaše oči.

  Inteligentný router R15 a mesh systém M15
Umelá inteligencia môže riadiť už aj dáta vo vašej sieti, ako ukazuje 
inteligentný router R15 EAGLE PRO AI AX1500 od spoločnosti D-Link. 
Kombinuje najnovšiu technológiu Wi-Fi 6 s umelou inteligenciou 
a ponúka sieť, ktorá sa neustále optimalizuje a vylepšuje. Samotný 
router pokryje signálom až 230 metrov štvorcových, ale sieť môžete 
rozšíriť pomocou mesh systému M15 alebo extendéru E15 pokojne 
na celý dom, vrátane záhrady, garáže, poschodí.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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UŽITE SI SVOJE RETRO PLNÉ 
FARIEB!

Neprehliadnuteľná chladnička Gorenje 
NRK619DR v bordovej farbe ponúka 
dostatočný objem 300 l. Chladiaca časť je 
vybavená extra veľkou zásuvkou na zeleni-
nu CrispZone s reguláciou vlhkosti, ako 
aj konvertibilnou nízkoteplotnou zásuv-
kou Convert FreshZone s premenlivou 
teplotou a vlhkosťou na uskladnenie ďalšej 
zeleniny alebo mäsa podľa potreby. V mraz-
ničke sú tri zásuvky 
vrátane jednej extra 
veľkej. Dlhotrvajúcu 
čerstvosť potravín zais-
ťujú technológie ako 
Total NoFrost Plus, 
adaptívny inteligentný 
systém AdaptTech a 
rovnomerná cirkulácia 
ionizovaného vzdu-
chu. Odporúčaná cena 
chladničky s tichým 
invertorovým kompre-
sorom je 999 eur. 

sk.gorenje.com 

AJ UMÝVAČKA POTREBUJE STAROSTLIVOSŤ

Každý spotrebič používaný na dennej báze 
si vyžaduje pravidelnú údržbu a starostlivosť, 
inak tomu nie je ani v prípade umývačky riadu. 
Dôležité je pravidelné čistenie filtra, ktorý stačí 
vybrať, odstrániť zvyšky jedla a prepláchnuť. 

Priebežnú čistotu umývačky riadu zabezpečíte 
vďaka prípravku Somat Čistič umývačky vo 
forme tabliet. Tento jedinečný čistiaci pros-
triedok s dvojitou silou odstráni vodný kameň, 
usadeniny a mastnotu aj v ťažko dostup-
ných miestach, a to už počas bežného 
cyklu umývania. Jeho vylepšená 
receptúra účinne bojuje proti zá-
pachu a dodáva sviežu vôňu. Stačí 
raz za mesiac vložiť na dno naplne-
nej umývačky riadu, k tomu už len 
pridať tabletu na umývanie riadu 
a spustiť umývací cyklus. Šetríte 
tým energiu, čas aj peniaze. 

Okrem vylepšenej receptúry je 
plastová časť obalu vyrobená zo 
100 % recyklovaného plastu. 

VINTED NA SLOVENSKU

Najväčšia medzinárodná internetová platforma na predaj se-
condhandového oblečenia vstupuje na Slovensko. Strategickým 
partnerom pre predaj oblečenia pomocou Vinted bude na Sloven-
sku Packeta. Slovenskí zákazníci tak môžu teraz posielať a vyzdvi-
hovať tovar kúpený na Vinted na akomkoľvek výdajnom mieste 
Packety, ktorých má Slovensko aktuálne 1 500. Keď si kupujúci na 
Vinted vyberie doručenie pomocou Packety, obdrží následne pre-
dajca daného tovaru kód pre odoslanie zásielky a môže 
predávaný tovar odniesť na akékoľvek podacie 
miesto na Slovensku. Zásielka je následne doru-
čovaná štandardným spôsobom a kupujúci sa 
môže tešiť na svoj tovar, ktorý získa v 98 % 
prípadoch do druhého dňa.

www.packeta.sk
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KRÁĽOVSKÝ DVOJBOJ V JEDNOM SPOTREBIČI

Raňajky sú prvé jedlo dňa, naštartujú nás na maximálny výkon. Niekto 
miluje ovsenú kašu, iní nedajú dopustiť na vajíčka na rôzne spôsoby 
alebo na sýty hotdog s horčicou. Na prípravu párkov v rožku a vajíčok 
vám už teraz stačí jediný spotrebič – hotdogovač a vajíčkovar 
v jednom Orava HM-03. Príprava je veľmi rýchla. Zatiaľ čo sa vo varnej 
nádobe pripravujú párky na pare, na dva ostne z nehrdzavejúcej ocele 
nastoknete rožky, aby sa v nich vytvorila dierka na vsunutie párka a rožok 
sa prehrial po celej dĺžke. Do varnej nádoby sa zmestí na jeden šup až 6 
párkov, takže vaše raňajky môžu byť extra výdatné. Ak do varnej nádoby 
vložíte špeciálny stojan na vajíčka, môžete mať na raňajky aj 6 vajíčok – 
takisto pripravených v pare. Vďaka tomuto spôsobu prípravy 
budú párky aj vajíčka šťavnatejšie a chutnejšie, ako 
keby ste ich varili vo vode. OMC: 39,90 eur.

www.orava.eu 

TELKA NA CHATU ČI VÝLETY

Dosť bolo sedenia doma. Vyrazte do prírody, na chatu či na výlet. Sledujte pritom svoju TV 
kedykoľvek a kdekoľvek. Stačí mať internetové pripojenie od ľubovoľného operátora. Na 
sledovanie vašej TV môžete využiť svoj  mobil, tablet, počítač, notebook, Smart TV či Lepšia.
TV box. Rovnako si nelámte hlavu s dlhými zmluvami či pokutami za skoršie vypovedanie 
zmluvy. Lepšia.TV ponúka 115 televíznych staníc vrátane prémiových kanálov. 
Vyskúšať tento balík môžete úplne bez záväzkov. Pokiaľ by ste neboli spokojní, môžete 
službu kedykoľvek zmeniť alebo zrušiť, a to bez akýchkoľvek pokút či poplatkov. Ponuka 
v sebe zahŕňa aj archív televíznych staníc 30 dní spätne. Lepšia.TV sa rozhodla ponúknuť 
až 100-dňový archív pre seriály a dokumenty vybraných TV kanálov. Ide o najdlhší 
televízny archív v ponuke poskytovateľov TV cez internet. Súčasťou služby je nahrávanie 
programu či pretáčanie reklám. Niektorých môže zaujať aj to, že v tejto službe je zahrnuté 
aj počúvanie viac ako 20 000 rozhlasových staníc z celého sveta. S Lepšia.TV premeníte svoj 
mobil či tablet na moderné multimediálne centrum. Letná zábava a oddych sa tak môže 
začať. 

www.lepsia.TV

TCHIBO ZNAČÍ KVALITU AJ V BÝVANÍ

Tchibo nie je len značka obľúbenej kávy, kvalitného oblečenia 
a tovaru. Tento nemecký producent má v ponuke aj moderný in-
teriérový a exteriérový nábytok a bytové doplnky, vyznačujúce sa 
detailným prepracovaním a dlhoročnou životnosťou. S nábytkom 
tejto značky si zariadite každú miestnosť bez obáv, že o pár me-
siacov bude vyzerať ošumelo. Okrem kvality týchto produktov dbá 
Tchibo aj na to, aby boli podľa možnosti vyrobené z dreva regio-
nálneho európskeho pôvodu, ako je tomu napríklad pri interié-
rovom nábytku vyrobenom v Nemecku. Využívaním známeho 
štandardu udržateľnosti FSC® sa Tchibo zasadzuje za zodpovedné 
obhospodarovanie lesov – už teraz pochádza väčšina jeho dreva 
a papiera zo zdrojov s certifikáciou FSC®. Voľba Tchibo teda zna-
mená kvalitu pre vás a udržateľnosť pre životné prostredie, a to je 
bez debaty dobrá voľba. 

www.tchibo.sk
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NAOZAJ INTELIGENTNÁ RÚRA

Nová inteligentná rúra MORA VTPS 787 
BXB s extra veľkým objemom 77 l je vyba-
vená aj funkciou pary a termosondou. Má 
22  automatických programov pečenia vrá-
tane špeciálneho – na pravú pizzu. Vyberte 
iba typ jedla a jeho hmotnosť a rúra zvolí 
správnu teplotu až do 300 °C, pričom rúra 
umožňuje aj zdravé teplovzdušné fritovanie 
bez tuku. Veľkorysý vnútorný priestor rúry 
je klenutý po vzore tradičnej kamennej 
pece a zaručuje dokonale rovnomerné 
pečenie. Komfort zvyšuje dvojité osvetlenie, 
praktický teleskopický výsuv, tlmený chod 
dvierok a automatické pyrolitické čistenie. 
Stojí 529 eur.

www.mora.sk

ZVOĽTE SI DO KÚPEĽNE NADČASOVÚ ELEGANCIU

Kto by nechcel v kúpeľni krásne umývadlo, priestranný sprchový kút, pohodlnú vaňu ale-
bo trendy kúpeľňový radiátor? Okrem estetiky je však dôležitá aj funkčnosť a kvalita. Všet-
ky tieto atribúty v sebe ukrýva kúpeľňový radiátor od švajčiarskeho výrobcu Zehnder. 
Radiátor Zehnder Charleston Bar do vašej kúpeľne prinesie prvotriednu kvalitu, 
dokonalú funkčnosť a krásny dizajn. S týmto tradičným oceľovým článkovým radiátorom 
docielite príjemné teplo aj vo veľkých kúpeľniach, a to vďaka vysokému tepelnému výko-
nu. Jeho chrómový držiak zaručí pohodlné sušenie uterákov a taktiež to, že budú vždy po 
ruke. 

Zehnder Charleston Bar je originálny článkový radiátor s nadčasovou eleganciou, kto-
rý vďaka množstvu rozmerov a rôznym prevedeniam ponúka riešenia pre každú kúpeľňu. 
Najmodernejšia technológia výroby s laserovým zváraním a 2-vrstvovým lakovaním zaru-
čuje jeho dlhú životnosť. 

www.zehnder.sk

TRI SPOTREBIČE V JEDNOM

Nový tyčový vysávač Hisense HVC6464A 
s motorom umiestneným v hornej časti 
rukoväte v sebe ukrýva tri spotrebiče 
v jednom: vysávač na suché vysávanie 
tvrdých podláh a kobercov, mop a po vybratí 
z hlavnej jednotky aj ručný vysávač. 

O dokonalý sací výkon sa stará výkonný 
bezkefový motor s cyklónovou technológiou 
sania, vlastný elektromotor má aj podlahová 
hubica s LED osvetlením a odnímateľnou 
kefou na koberce, o výdrž sa stará kvalitná 
Li-Ion batéria.

 Skladacia rukoväť, flexibilná hadica 
a špeciálne nástavce umožnia vysávať 
akékoľvek miesto a akýkoľvek povrch. 
Odporúčaná cena je 
299 eur.

sk.hisense.com



PORADÍ SI S TÝMI NAJDELIKÁTNEJŠÍMI MATERIÁLMI

Luxusná škandinávska značka má v ponuke odvetrávaciu sušiacu skriňu ASKO 
DC7784V.W, ktorá šetrne usuší toľko bielizne, koľko by sa vošlo na 16 m dlhú šnúru. 
Poradí si s tými najdelikátnejšími materiálmi, ako je hodváb, zamat alebo satén. A vďaka 
sušeniu studeným vzduchom spoľahlivo usuší aj premočené topánky alebo jemné 
rukavice bez toho, aby došlo k poškodeniu materiálu. Je to skvelý spôsob, ako sa postarať 
o oblečenie celej rodiny a zároveň udržiavať dom čistý a uprataný. Sušiacu skriňu skvele 
doplňuje práčka, sušička a skrytí pomocníci. 

Jedinečný koncept ASKO pre starostlivosť o bielizeň získal najprestížnejšie 
medzinárodné ocenenie za dizajn a funkčnosť – Red Dot Best of the Best. 
Spotrebiče môžete vidieť v dizajnovom showroome ASKO v Prahe. 
Cena na vyžiadanie. 

sk.asko.com

TEN PRAVÝ NA GRILOVANIE – VÝHODY ELEKTRICKÉHO GRILU

Z elektrického grilu sa nedymí a nepotrebujete naň žiadne extra palivo, takže rozpáliť gril na 
prípravu prepečených delikates môžete na záhrade, terase, balkóne, ba dokonca v kuchyni. 
Keby sa uprostred grilovačky rozpršalo, dogrilovať rozvoniavajúce mäso, klobásy aj zele-
ninu môžete pohodlne aj v interiéri. Elektrický gril Orava Grillchef-3 je kom-
bináciou dvoch grilovacích plôch s nepriľnavou povrchovou úpravou 
proti pripečeniu – hladkej a rebrovanej. Výborne poslúži zaklopený ako 
kontaktný gril na grilovanie zvonka prepečených, avšak vo vnútri 
šťavnatých mäsových kúskov aj na zapekanie panini. Použiť ho 
môžete aj roztvorený, keď vás je viac a potrebujete grilovať na 
väčšej ploche. Na grile ľahko nastavíte podľa potreby teplotu 
grilovania od 80 do 230 °C a čas prípravy – všetky nastavené 
hodnoty sú zobrazené na veľkom LCD displeji. Na splnenú 
úlohu vás upozorní zvukovou signalizáciou. Nechýba mu mis-
ka na odkvapkávanie šťavy a oleja. OMC:159 eur.

www.orava.eu 

NOVINKA – VINCENTKA V PLECHOVKE 

Výrobca svetoznámej minerálky Vincentka, a. s., prichádza v máji na trh s novinkou – Vin-
centkou v plechovom obale. Strieborný plech štíhlej plechovky s objemom 250 ml evoku-
je chladivú eleganciu. Nápis ,,VINCENTKA 100 % prírodný ORIGINÁL“ a podnadpis 
,,od roku 1820 Luhačovice“ zase odkazujú na  čistotu produktu a stáročnú tradíciu 
plnenia luhačovických minerálnych vôd. Na Slovensku bude zatiaľ dostupná iba cez e-shop 
Vincentky v multipackovom balení 6 x 250ml, v Česku aj bežne v obchodnej sieti.

Balenie v plechovkách je obľúbené hlavne u mládeže. Predpokladá sa rozšírenie jej predaja 
tam, kde sa predávajú iónové nápoje. Vincentka je vlastne prírodný iónový koktejl 
sodíka, draslíka, vápnika, lítia, horčíka, fluóru, chlóru, jódu. Pomáha obnovovať rovnováhu 
týchto prvkov v organizme. Navyše obsahuje vo fyziologickom pomernom zastúpení aj 
biogénne prvky, akými sú lítium, rubídium, cézium, meď, zinok, vanád, chróm, kobalt. 
Nie je to voda na uhasenie smädu. Pije sa ako podporný prostriedok na doplnenie minerá-
lov a stopových prvkov. Vhodná je pre bežných ľudí, športovcov, deti od 3 rokov, tehotné 
dojčiace ženy a rekonvalescentov, hlasových profesionálov či pri prekyslení žalúdka.

www.vincentka.cz
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REKONŠTRUKCIA KÚPEĽNE JE NÁROČNÁ VÝZVA, KTORÁ SĽUBUJE PRÍJEMNÝ VÝSLEDOK. URČITE 
BUDE, AK VYUŽIJETE RADY SKÚSENÝCH A NEZOPAKUJETE CHYBY, KTORÉ UROBILI INÍ.

Elegantná a nadčasová kúpeľňa
Vsaďte na pohľadový betón

bývanie kúpeľňa
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N
a začiatku každej rekonštrukcie je 
dôležitý plán: vizualizácia interiéru, 
ktorá pomáha nielen pri predstave, 
ako bude kúpeľňa po rekonštrukcii 

vyzerať, ale aj vyvarovať sa prípadných 
chýb. Bude možné urobiť preklady 
rozvodov? Je zrkadlo na dobrom mieste? 
Budú sa dať otvoriť dvere skriniek?

HRUBÉ PRÁCE A VÝBER SANITY
Možno vás prekvapí, čo odborníci odpo-
rúčajú pri rekonštrukcii kúpeľne urobiť 
ako prvé. Nie sú to hrubé búracie práce, 
ale výber a objednávka umývadla, vane, 
sprchového kúta a toalety. Samozrejme, 
tomu musí predchádzať jasný plán, čo 
chcete v kúpeľni mať a kde to chcete 
mať. Ak si sanitu objednáte ako jednu 
z prvých vecí, máte istotu, že keď sa už 
začne s prácami, nebudete musieť čakať 
na jej dodanie a všetko sa urýchli.

Dizajnéri odporúčajú vybrať všetku 
sanitu od jedného výrobcu, aby vzá-
jomne ladila tvarmi a farbou, lebo aj 
biely porcelán môže mať rôzne odtiene. 
Výber vane by mal viac než aktuálnym 
módnym trendom zodpovedať veku, 
výške a zdravotnému stavu obyvateľov 
domácnosti. Kým starší alebo chorý 
človek ocení vaňu nižšiu, vysoký človek 
v nej potrebuje dostatok miesta na nohy. 
Umývadlo s miernym spádom sa ťažšie 

udržiava čisté než vyspádova-
né umývadlo. A ak si vyberiete 
moderné umývadlo položené na 
nábytku, musíte počítať s tým, že 
umývať ho bude treba vždy aj zvonka. 
Pri výbere toalety treba myslieť na to, 
kde sú umiestnené stúpačky a odpady 
a určite neurobíte krok vedľa, ak si vybe-
riete toaletnú misu s odvetrávaním.

PRÚDENIE VZDUCHU
Spôsob výmeny vzduchu v kúpeľni je 
nemenej dôležitý než jej zariadenie. 
Nielen rôzne vône, ale najmä vlhkosť 
môže skrátiť životnosť časovo a finančne 
náročnej rekonštrukcie. Alfou a omegou 
v kúpeľni je teda odsávanie vzduchu. Ak 
je to možné, architekti odporúčajú uro-
biť v kúpeľni okno, a používať materiály, 
ktorým vlhko neškodí, ale, naopak, dob-
re s ním spolupracujú. Takým materiá-
lom je aj betón, ktorý ostatné desaťročie 
slávi návrat do našich domácností – kon-
krétne pohľadový betón. Jeho vlastnosti 
z neho robia materiál, ktorý sa hodí 
na podlahy aj steny kúpeľne. Vyzerá 
štýlovo a je veľmi praktický. „Presne tak, 
pohľadový betón má zaujímavú, nebojím 
sa povedať, unikátnu štruktúru a zároveň 
vlastnosti, ktoré z neho robia príjemnú 
a ľahko udržiavateľnú funkčnú a dizajnovú 
plochu,“ hovorí Ing. Branislav Augustín 
zo Sika Slovensko.
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bývanie kúpeľňa

NA ČOM SA ĽUDIA POUČILI, AŽ KEĎ 
BOLO NESKORO:

• Spôsob uloženia obkladu: Do 
malých priestorov kúpeľne sa hodí 
obklad väčších formátov. Keď sa však 
obloží na výšku, priestor sa opticky 
zvýši a zúži. Ak z kúpeľne nechcete 
mať komín, orientujte obklady na 
šírku.
• Osvetlenie: Svetlá v kúpeľni sú 
nesmierne dôležité nielen kvôli atmo-
sfére, ale najmä preto, aby mohli slúžiť 
svojmu účelu – aby si predmety zacho-
vali svoju farbu a aby dámy na seba 
dobre videli pri nanášaní mejkapu. 
Voľte studené biele svetlo (4 000 K) 
a ak máte možnosť, vyberte si aj zrka-
dlo so zabudovaným svetlom.
• Detaily: Škárovačka v kúpeľni nesta-
čí! Všetky rohy a plochy, kam sa môže 
dostať voda, by mali byť utesnené 
silikónom. Predlžuje sa tak životnosť 
kúpeľne a znižuje sa riziko vzniku 
plesní.
• Levitujúci nábytok: Skrine a skrin-
ky v kúpeľni je najlepšie umiestniť 
na stenu a nad podlahu, aby sa dobre 
udržiavala a minimalizoval sa priestor, 
kam môže v prípade nehody zatiecť 
voda, ale vy sa tam nedostanete.
• Rebrinový radiátor: Nech ste si 
v kúpeľni zvolili akýkoľvek spôsob 
kúrenia, rebrinový radiátor vhodnej 
veľkosti je v kúpeľni MUST HAVE. Vždy 
treba vysušiť nejaký uterák, niekedy 
aj oblečenie. Aby sa naň dobre vešalo 
a nebol miestom, kde sa usádza hro-
mada prachu, voľte radiátor s väčšími 
rozstupmi medzi jednotlivými rebri-
nami.
• Otvor na stúpačky: Z času na čas 
treba stúpačky vymeniť. Myslite na 
to pri rekonštrukcii kúpeľne a urobte 
priestor, cez ktorý sa k nim dá dostať, 
dostatočne veľký. Aby ste zase nemu-
seli búrať…

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

ĽAHKÁ APLIKÁCIA AJ ÚDRŽBA
V moderných kúpeľniach si pohľadový 
betón nachádza miesto aj vďaka jedno-
duchej aplikácii. 

„Ak použijete mikrocementovú dekoratívnu 
stierku na podlahy alebo na steny, výsledok 
bude elegantný, nadčasový s autentickým 
dizajnom. Stierka je vysokopriľnavá, apli-
kácia jednoduchá a rýchla a na efektívny 
výsledok stačí použiť tenkú vrstvu. Betó-
nová podlaha aj stierka sú paropriepustné, 
vďaka čomu zabraňujú tvorbe plesní a roky 
si zachovajú svoju farbu a vzhľad,“ pokra-
čuje B. Augustín. 

Pohľadový betón sa ľahko čistí a dobre 
udržiava. Ak si ho v kúpeľni vyberiete 
namiesto podlahy, máte istotu, že sa 
vám nebude šmýkať a navyše si ušetríte 
kopec problémov s čistením škár, keďže 
žiadne nebudú.

Mikrocementová stierka je odolná voči 
oderu, má dlhú životnosť a je vhodná 
nielen na všetky typy podkladov, ale 
výborne si „rozumie“ aj s podlahovým 
kúrením. Stierky alebo podlahy z pohľa-
dového betónu lepšie odolajú plesniam, 
sú príjemné na dotyk a nie je na nich vi-
dieť vodný kameň. Kto túži po skutočnej 
originalite, môže si dať urobiť aj betó-
nové umývadlo alebo vaňu. Lebo pokiaľ 
ide o betón, dnes už nič nie je nemožné 
a modernej kúpeľni veľmi pristane.
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Nevidíš náradie,
ale nekonečné 

množstvo možností.
Sme tvoja

projektová predajňa.
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Ako na štýlovú  
      a úspornú kúpeľňu?

bývanie kupeľňa

T
ie vám pomôžu šetriť vodu v domác-
nosti a zvýšiť komfort v kúpeľni. 
Poslúžia tiež ako dizajnový prvok, 

ktorý podčiarkne celkový dojem z kú-
peľne.

ÚSPORA VODY
Na čo sa pri jej výbere zamerať? Jedným 
z parametrov je prietok vody, ktorý majú 
batérie bežne nastavený na 8 litrov za 
minútu. Ideálne je voliť tie, ktoré dispo-
nujú obmedzovačom prietoku vody a vy 
ho tak môžete nastaviť a znížiť podľa 
seba bez plytvania. Ďalším pomocníkom 
sú perlátory, ktoré vodu prevzdušňujú, 
či kvalitné kartuše, pri ktorých máte is-
totu, že ani po rokoch nebude dochádzať 
k nechcenému prietoku vody.

Benefitom batérií zo série Cubito-N je 
kvalitná kartuša zaisťujúca plynulý chod 
a nastavenie prietoku vody na 5 litrov za 
minútu. Umývadlové batérie sú dostup-
né v troch výškach, čím sú vhodné ku 
každému umývadlu. 
                                                                                                                                            
PRE VÄČŠIE POHODLIE
Kúpeľňu vnímame aj ako miesto 
odpočinku a relaxu. Skvelou voľbou sú 
v tomto prípade termostatické batérie 
s tlačidlom Safety stop, ktoré zamedzuje 
nastaveniu teploty vody nad 38 °C, aby 
sa predišlo obareniu.

Batéria Mio s intuitívnym ovládaním 
umožňuje okamžité nastavenie teplo-
ty vody. Termostatický sprchový stĺp 
so systémom Safety stop disponuje 

ovládacím ventilom prietoku vody, 
ktorý umožňuje prietok na 50 %. Ak ho 
chcete vyšší, stačí tlačidlo odblokovať. 
Teleskopický sprchový stĺp zas umožní 
umiestniť sprchovú hlavicu vo výške od 
180 cm do 220 cm, čo zaručuje dostatok 
pohodlia pre všetkých vysokého vzrastu.

Reko z materiálov Laufen 

Foto: Laufen

PRI ZARIAĎOVANÍ KÚPEĽNE 
PRED NAMI STOJÍ MNOŽSTVO 
ROZHODNUTÍ. V AKOM ŠTÝLE 
KÚPEĽŇA BUDE, AKO DOSTA-
TOČNE VYUŽIŤ PRIESTOR, AKÉ 
ZVOLIŤ OBKLADY A DLAŽBU, 
KOĽKO SKRINIEK POTREBUJE-
ME ALEBO, KLASICKÁ DILEMA, 
VAŇA ČI SPRCHOVÝ KÚT? PO-
ZORNOSŤ TREBA VENOVAŤ AJ 
MENŠÍM DETAILOM, AKO SÚ 
VODOVODNÉ BATÉRIE.

Jika, termostatická batéria Mio

Jika, Batéria Cubito-N





Hliníková lišta 
pozdvihne bývanie

bývanie interiér

H
liníkové podlahové profily majú ši-
rokú škálu dekorov – 32 farebných 
prevedení. Pre atraktívny dizajn sú 
obľúbené elegantné obvodové lišty 

s kovovým efektom (striebro, bronz, 
šampaň, inox). Na druhej strane, na pre-
krytie prechodu medzi dvomi povrchmi 
sú často volené drevené dekory ladiace 
s podlahou.

FARBA PODLAHOVEJ LIŠTY
Najlepšie je prezerať si zároveň dekory 
podlahy a líšt. Farba zohráva pri výbere 
veľmi dôležitú úlohu. Soklovú lištu 
je možné zvoliť vo farbe podlahy, ale 
v malých miestnostiach sa siaha aj po 
lište vo farbe steny, čo vytvára ilúziu, že 
miestnosť je priestrannejšia. Ako dekor 
lišty, tak aj jej tvar, šírka a výška môžu 
výrazne ovplyvňovať pocit z priestoru.

KVALITA A FUNKČNOSŤ
Podľa funkcie sú hliníkové profily pre-
chodové, vyrovnávacie, schodové, ukon-
čovacie, hliníkové soklové lišty a lišty ku 
keramickým obkladom. Hliníkové lišty 
sa využívajú na ukončenie laminátových, 
kompozitných alebo drevených podláh, 
podláh z keramiky, z kameňa alebo 

HLINÍKOVÁ LIŠTA 
POMÁHA DOTVÁRAŤ 
MODERNÝ A 
MINIMALISTICKÝ VZHĽAD 
PRIESTORU. VÝHODAMI 
HLINÍKA PRI POUŽITÍ 
V DOMÁCNOSTI SÚ 
HODVÁBNA HLADKOSŤ 
FARIEB A POVRCHOV, 
DLHÁ TRVANLIVOSŤ, 
STÁLE FARBY A 
ODOLNOSŤ.

podláh pokrytých kobercami. Často 
sa širokou hliníkovou lištou nahrádza 
bývalý prah medzi miestnosťami, kde 
sa spájajú podlahy.

ŠTÝL LIŠTY A INTERIÉRU
Vo všeobecnosti hliníkové lišty povýšia 
akúkoľvek kvalitnú podlahu a tým aj celý 
priestor. Nikdy by sa nemali ku kvalitnej 
podlahe klásť lacné plastové lišty, ktoré 
sú jednoducho rozpoznateľné. Medzi 
najobľúbenejšími hliníkovými lištami je 
samolepiaca soklová lišta Q63 vyrobe-
ná z eloxovaného hliníka. Elegantne 
olemuje priestor a hodí sa k širokej škále 
materiálov.

Dodávateľom hliníkových podlahových 
profilov pre slovenský trh je spoločnosť 
K-Produkt SK, ktorá má najsilnejší sklad 
líšt, čo zákazníkom zaručuje najrýchlej-
šie doručenie. Viac na www.kprodukt.sk.

Reko z materiálov K-Produkt SK

Foto: K-Produkt SK
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 Časť skladu líšt s najširšími hliníkovými 

prechodovými profilmi.

 Soklová lišta Q63 prekrýva prechod 

medzi keramickou dlažbou a tehlovou 

stenou.

 Hliníková soklová lišta Q63 s dopln-

kami v rôznych farbách (rohy, spojky, 

koncovky).



HLINÍKOVÉ PODLAHOVÉ
LIŠTY POVÝŠIA PRIESTOR

www.kprodukt.sk
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Kreatívne úpravy stien
STE SO SVOJÍM BÝVANÍM SPOKOJNÍ, ALE NEMÔŽETE SA ZBAVIŤ POCITU, ŽE BY MU PRISTALO EŠTE 
TROCHU VIAC ORIGINALITY A NÁPADITOSTI? POZRITE SA NA STENY, ČI SI NÁHODOU NEZASLÚ-
ŽIA TROCHU VIAC POZORNOSTI. SO SPRÁVNYM DEKOROM SA MÔŽU STAŤ ATRAKTÍVNOU DOMI-
NANTOU INTERIÉRU.

bývanie interiér
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S
teny v miestnosti môžu zohrať 
presne takú úlohu, na akú ich pri-
pravíte – či už ako decentné krovie 
k výraznému zariadeniu priestoru, 

precízne podanie klasickej elegancie 
v súlade so svojím okolím alebo vý-
stredná dráma, ktorá na seba strhne 
všetku pozornosť. Záleží len na vás, pre 
aký variant sa rozhodnete. Odborníci 
z projektových marketov Hornbach pre 
vás majú zopár cenných rád, ktoré môžu 
prísť vhod.

OD PODLAHY
Pokiaľ sa vám páči hra s perspektívou 
a radi by ste vytvorili určitú optickú 

ilúziu, možno sa pohrať napríklad 
s dekorom podlahy. Na stenách rozhod-
ne upúta pozornosť, a pritom nebude 
pôsobiť nijak násilne napríklad vzor 
dreva. „Obklad stien dreveným materiálom 
je najjednoduchší za použitia drevených 
obkladových pásikov. Ich výhodou je veľmi 
nízka hmotnosť, vďaka ktorej sú vhodné 
aj na steny alebo priečky zo sadrokartó-
nu. Je na to však potrebný penetračný 
náter a špeciálne lepidlo. Tieto obkladové 
pásiky dokážu so vzhľadom múrov aj celého 
interiéru neuveriteľné kúzla,“ hovorí 
Adéla Kadlečíková z oddelenia obkladov 
v Hornbachu.

KLAMANIE ZRAKU
Nápad s dreveným dekorom sa vám síce 
páči, ale inštalácia dreveného obkladu 
na stenu a následná starostlivosť oň vás 
od toho odrádza? „Vyskúšajte napríklad 
keramické obklady s dizajnom dreva. Sú 
veľmi odolné, starostlivosť o ne je jednodu-
chá a aplikácia na stenu tiež nie je nijako 
zložitá. Neobídete sa však bez špeciálneho 
lepidla na obklady, stierky, špachtle a šká-
rovacej hmoty. Značka Akkit ponúka celý 
sortiment kvalitných výrobkov na obklada-
nie stien,“ upozorňuje Adéla Kadlečíková.

ZAUJÍMAVÉ MIMIKRY
Nechce sa vám do obkladania stien 
drevenými alebo inými obkladmi? Oveľa 
jednoduchším a rýchlejším riešením 
môže byť tapeta so vzorom zvoleného 
obloženia. Tento typ úpravy zvládne aj 
nadšenec bez akýchkoľvek predošlých 
skúseností. Pri nákupe tapiet sledujte 
sériové číslo, aby ste sa vyvarovali drob-
ným farebným odchýlkam. Vyberať je 

Kreatívne úpravy stien



42

možné zo širokého sortimentu papie-
rových, vliesových, vinylových, sklo-
vláknitých alebo pretierateľných tapiet. 
Stenu môžete ozvláštniť aj tapetou s 3D 
efektom. „Najväčšej obľube sa tešia vlieso-
vé tapety – sú priedušné, odolné, čiastočne 
umývateľné a zaisťujú tepelnú aj zvukovú 
izoláciu. Najodolnejšie sú tapety vinylové, 
ktoré dokážu prekryť aj drobné nerovnosti 
a bez problémov ich nalepíte na akýkoľvek 
podklad. Nie sú však priedušné, a preto 
sa nehodia do spální a detských izieb,“ 
radí Tadeáš Tenkl z oddelenia tapiet v 
projektových marketoch Hornbach. Pri 
vliesových tapetách je potrebné dodr-
žať postup a použiť špeciálne lepidlo, 
napríklad lepidlo Hornbach na vlie-
sové tapety. „Lepidlo nanášajte priamo 
na vliesovú tapetu a nechajte pár minút 
vsiaknuť. Pokiaľ chcete nový vzhľad stien, 
ktoré na sebe majú staré tapety, ktoré sa 
nedajú ľahko zložiť, môžete si prácu uľahčiť 
s odstraňovačom tapiet Hornbach,“ dodáva 
odborník.

MENEJ JE VIAC 
Pokiaľ si nie ste úplne istí tým, že by ste 
ocenili pohľad na celý múr v drevenom 

prezlečení, ale dekor dreva na stene vás 
aj napriek tomu láka, skúste ozvláštniť 
časť steny napríklad samolepiacim pa-
nelom v 3D prevedení. Veľakrát doká-
že už takto jednoduchá zmena dodať 
miestnosti potrebný punc jedinečnosti 
a kreativity. „Zaujímavým riešením môže 
byť aj fototapeta so vzorom dreva. Možno 
ju využiť ako nevšednú náhradu veľkého 
obrazu, alebo jej pomocou opticky rozdeliť 
miestnosť na rôzne zóny. V takom prípade 
je zo všetkého najdôležitejšie jej presné 
umiestnenie vzhľadom na celkové zariade-
nie interiéru,“ upozorňuje Tadeáš Tenkl.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

bývanie interiér
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INFOMIX

infomix aktuality

NOVINKA XYLADECOR TVRDÝ VOSKOVÝ OLEJ

Značka prémiových farieb na drevo Xyladecor uvádza na trh novinku – Xyladecor Tvr-
dý voskový olej. Ide o vysoko prémiový olej na vodnej báze určený na všetky drevené 
povrchy v interiéri. Na povrchu dreva vytvára mimoriadne odolný, elegantne matný saté-
nový film, ktorý chráni povrch pred nečistotami, škvrnami a vlhkosťou. Nový Xyladecor 
Tvrdý voskový olej s extra voskom pre vodoodpudivý efekt je skvelým pomocníkom 
pri starostlivosti o drevo v interiéri v troch vybraných odtieňoch. Bezfarebný v porovnaní 
s niektorými konkurenčnými olejmi drevo neztmavuje a namiesto toho zvýrazňuje jeho 
prirodzenú štruktúru v kombinácii s maximálnou ochranou. Xyladecor Tvrdý vosko-
vý olej drevo vyživuje a vytvára na jeho povrchu mimoriadne odolný, elegantne matný 
saténový film, ktorý ho chráni pred mechanickým opotrebovaním. Vďaka krémovej 
konzistencii sa jednoducho nanáša, ľahšie rozotiera a lepšie preniká do dreva. Zvýrazňuje 
štruktúru dreva, nezapácha, zvyšuje priľnavosť ďalšej vrstvy a má vysokú výdatnosť až 
16 m2/l. Náter je úplne suchý po 4 hodinách, ďalší náter je možné vykonať po 6 h a po 
72 h môžete na ošetrený povrch umiestniť nábytok. Xyladecor Tvrdý voskový olej 
je vhodný na všetky drevené povrchy v interiéri, 
ako sú drevené podlahy, parkety, schodiská, 
nábytok alebo drevené povrchy v kúpeľniach. 
Chráni drevené povrchy pred nečistotami, 
škvrnami, vodou a vlhkosťou. Cena od 18,99 
eur/0,75 l.

www.xyladecor.sk

MINIMALIZMUS 
S MAXIMÁLNYM 
PRESKLENÍM

Panoramatický rad posuvných systémov 
Schüco ASS 77 PD (Panorama Design) 
umožňuje konštruovať napríklad roh bez 
nežiaduceho pevného stĺpika. Posuv-
ný systém Schüco ASS 77 PD vyniká 
maximálnou transparentnosťou, úzkymi 
pohľadovými šírkami profilov od 30 mm 
aj bezbariérovým rámom. Inovatívne je aj 
prevedenie koľajníc: vodiace lišty umožňujú 
automatizovaný pohyb krídla s hmotnos-
ťou až 500 kg. S posuvným krídlom (š x v = 
max. 3 200 mm x 3 500 mm) je možné 
pohodlne manipulovať aj automatizova-
ne. Profily sa pohybujú takmer bezhlučne. 
Otváranie aj zatváranie prebieha v jednej 
rovine bez rušivého vyčnievania krídiel 
do priestoru. Schüco ASS 77 PD sa vy-
rába v troch úrovniach tepelnej izolácie, 
od neizolovaného variantu až po variant 
Schüco ASS 77 PD.HI s hodnotami pre 
pasívne domy. Vysoký stupeň variability tak 
otvára možnosti inštalácie vo všetkých kli-
matických zónach. 

www.schueco.sk

NEVIDITEĽNÝ NÁBYTOK

Chcete mať vo vašej kúpeľni alebo na toalete všetko nevyhnutné ihneď po ruke, ale na 
druhej strane neviditeľne ukryté? Potom je pre vás ideálnym riešením zabudovateľný ná-
bytok do steny pre WC a kúpeľne Concept 300 od nemeckého výrobcu kúpeľňových do-
plnkov EMCO. Celosklenená skrinka bez postranného či obvodového rámu zväčší priestor 
vo vašej kúpeľni. Najväčšou devízou a zaujímavosťou výrobku je samotný rám skrinky ukry-
tý v stene či priečke, vidieť sú tak len dvierka umiestnené v blízkosti toalety. Ide o dizajnový 
prvok a bezpochyby aj efektný doplnok toalety. Dvierka doliehajú priamo na stenu a sú 
vybavené špeciálnym mechanizmom na otvorenie skrinky (push-to-open). Stačí jemne 
zatlačiť a otvoria sa. Vďaka tejto inovácii na dverách nenájdete madlo ani iný úchop. Vsta-
vaná skrinka pre wc sadu a toaletný papier je dodávaná v rozmere 170 x 811 mm a jej 
čelnú plochu tvorí dizajnové biele sklo. Žiadny prvok tak už nebude rušiť čistý dizajn vašej 
toalety.

www.kupelne-ptacek.sk
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TEPELNÉ ČERPADLO, KTORÉ DOKÁŽE AJ CHLADIŤ

 Niektoré typy tepelných čerpadiel vzduch – voda dokážu popri vykurovaní aj chladiť. Príkladom je vonkaj-
šia jednotka MITSUBISHI PUHZ-SW v kombinácii hydromodulom ERSC-VM2D. Systém je ideálny pre 
nízkoenergetické a pasívne rodinné domy, kde ponúka elektricky úspornú prevádzku. Efektívnejšiu prevádz-
ku vonkajšej jednotky zabezpečujú nové typy kompresorov Hermetic twin rotary a Hermetic scroll od Mitsu-
bishi Electric a optimalizácia výparníkov. S použitím špeciálneho zásobníka chladiva, ktorý je určený k pod-
chladeniu chladiva a dvoch individuálne elektronicky riadených expanzných ventilov, tak jednotky pracujú 
vždy za optimálnych podmienok.

Najnovšia generácia vnútorného hydromodulu od značky Mitsubishi Electric 
s označením D priniesla tiež viaceré vylepšenia, ako napríklad pokročilá regulá-
cia systému, ktorá optimalizuje spotrebu a energetickú efektivitu. Ultrazvukový 
prietokomer dokáže merať energiu vyrobenú do vykurovacieho systému a pri-
pojením výstupu z elektromeru je tak možné získať presnú spotrebu elektrickej 
energie, ale aj spotrebu energie na vykurovanie, ohrev vody či chladenie. Samo-
zrejmosťou je možnosť pripojenia cez Wi-Fi. 

www.vykuruj.sk

NOVÁ MUROVACIA TVÁRNICA YTONG LAMBDA YQ 500 MM PDK

Novinkou v sortimente spoločnosti Xella Slovensko je inovovaná pórobetónová tvárnica YTONG Lambda YQ 500 mm PDK (pero + 
drážka + kapsa), s ktorou môže stavebník dosiahnuť najlepšie parametre obvodového muriva v jednej vrstve. Pri hrúbke muriva 500 mm 
ponúka tvárnica návrhový súčiniteľ prestupu tepla Uu = 0,162 W/(m2.K) a dajú sa tak s ňou stavať domy v energetickej triede A0 aj bez 
dodatočného zateplenia. Inovovaná tvárnica s perom, drážkou a kapsou má rozmery 499 x 500 x 249 mm  
(dĺžka x šírka x výška) a okrem originálneho pera a drážky ponúka v porovnaní s hladkou tvárnicou nižšiu spotrebu 
malty. Nižšia je aj prácnosť pri murovaní: na meter štvorcový stačí menší počet tvárnic. 
Samozrejmosťou je široká ponuka riešení konštrukčných detailov. Na stránkach www.xe-
lla.sk si záujemcovia môžu stiahnuť okrem predstavenia systému YQ aj produktové listy, 
stavebné postupy a vyhlásenia o parametroch tvárnic Ytong Lambda YQ. 

www.xella.sk 

KVALITNÉ DEBNENIE VENCOV BEZ ZÁŤAŽE PEŇAŽENKY!

V nedávnej minulosti sme si nemuseli lámať hlavu nad výberom vhodného debniaceho systému. Dôvod bol jednoduchý – slovenský trh 
nedisponoval ich širokou ponukou a firiem, ktoré sa zaoberali výrobou, predajom alebo požičiavaním debniacich systémov bolo málo. 
V dnešnej dobe však slovenský trh disponuje viacerými firmami, ktoré ponúkajú rozličné typy debnenia. Keďže v súčasnosti sa snažíme 
ušetriť peniaze a hľadáme rýchlosť a kvalitu v jednom, existuje riešenie! Moderný systémový spôsob debnenia vencov VELOX v sebe 

zahŕňa jednoduchosť používania, rýchlosť montáže, vysokú pevnosť a okrem iného šetrí vašu pe-
ňaženku, ale aj životné prostredie. Spevňujúce vence totiž plnia dôležitú a nenahraditeľnú 

funkciu na všetkých stavbách, na ktorých sa nachádza zvislá konštrukcia. Aby nebola 
v ohrození statika celej stavby, je potrebné aplikovať kvalitné debnenie, ktoré je 
realizované vyškolenými majstrami. Debnenie vencov značky VELOX je hračkou! 
Šikovní majstri namontujú 1 m len za 2 minúty. Vďaka zabudovanej tepelnej 
izolácii sa tiež eliminuje vznik tepelných mostov.

www.debnenie-vencov.sk
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FARBA ROKA 2022
              Rozjasnite si deň s blankytne modrou 

UŽ TAKMER 30 ROKOV SA KAŽDOROČNE STRETÁVAJÚ TÍMY ODBORNÍKOV NA DIZAJN, ABY 
V MEDZINÁRODNOM ESTETICKOM CENTRE DULUX ANALYZOVALI GLOBÁLNE SPOLOČENSKÉ, 
DIZAJNOVÉ A SPOTREBITEĽSKÉ TRENDY. CIEĽOM JE PRINÁŠAŤ NOVÉ PALETY FARIEB, KTORÉ 
DOKONALE SPĹŇAJÚ ŽELANIA A POTREBY SPOTREBITEĽOV. VÝBER FARBY ROKA, KTORÁ 
NAJLEPŠIE VYSTIHUJE AKTUÁLNU NÁLADU V TOMTO ROKU, JE BLANKYTNE MODRÁ (T0.10.70). 
JE TO ĽAHKÝ SVIEŽI ODTIEŇ, KTORÝ MÁ DO NÁŠHO PROSTREDIA PRINIESŤ POTREBNÝ ZÁVAN 
ČERSTVÉHO VZDUCHU.

stavba materiály
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N
aše požiadavky na obytné priestory 
sa v posledných mesiacoch zvýšili. 
Trávili sme v nich 24 hodín denne 
a okrem iného sme v nich hľadali 

pokoj na prácu alebo priestor na cviče-
nie. To všetko sa stalo katalyzátorom 
nového myslenia o využívaní našich do-
movov, ich dizajne a usporiadaní. Jedno-
ducho povedané, v budúcnosti budeme 
potrebovať variabilné priestory, ktoré 
môžu plniť oveľa viac funkcií. Zároveň 
po období uzavretia túžime po tom, aby 
sme sa mohli opäť naplno realizovať, 
užívať si prírodu, nadýchať sa čerstvého 
vzduchu a hľadať nové prístupy. 

„Za farbu roka 2022 bola zvolená blankyt-
ne modrá. Je to ľahká optimistická farba, 
ktorá v sebe skrýva závan sviežosti. Vnáša 
do interiéru nádych prírody a dokáže oživiť 
každý obytný priestor. Zároveň je to farba, 
ktorá sa hodí k celej škále ďalších odtieňov, 
od jemných neutrálnych až po veselé svetlé,“ 
vysvetľuje Martin Brodský, Senior Brand 
Manager značky Dulux. Medzinárodné 
estetické centrum značky Dulux navrhlo 
štyri palety dekoratívnych farieb, inšpiro-
vané práve spomínanou meniacou sa úlo-
hou domácnosti, aby bolo možné ukázať, 
ako blankytne modrá (T0.10.70) funguje 
s inými odtieňmi. Tieto palety uľahčujú 
výber a kombináciu jemných neutrálnych 
a veselých odtieňov. Možno ich použiť 
na vymedzenie zón vo viacúčelových 
priestoroch, vniesť pomocou nich do inte-
riéru pocit prírody, vytvoriť upokojujúcu 
atmosféru a podporiť pocit jednoty.

MULTIFUNKČNÝ PRIESTOR (01)
Táto pestrofarebná paleta je ideálna na 
premenu pracovného priestoru, ktorý 
musí plniť niekoľko úloh naraz. Po-
vznášajúce tóny žltej, ružovej a zelenej 
dokonale ladia s farbou roka blankytne 
modrou. Dokážu vymedziť špecifické 
zóny vo viacúčelovom priestore alebo 
vytvoriť vizuálne prepojenie medzi jed-
notlivými miestnosťami.

PRIESTOR PRE VITALITU 
A PRÍRODU (02)
Svetlé prírodné tóny môžu pomôcť 
vniesť do miestnosti pozitívne účinky 
vonkajšieho sveta. Celá paleta totiž 
hýri farbami inšpirovanými prírodou – 
šalviová a machovo zelená, bridlicovo 
modrá, zemitá hnedá. Spolu s Blankytne 

modrou vytvárajú schému, ktorá odráža 
prirodzenú vonkajšiu paletu. Veľmi dob-
re sa hodia do rustikálnych aj moder-
ných domácností.

MIESTO PRE POKOJ A POHODU 
(03)
Všetci potrebujeme miesto, kam môže-
me utiecť, kde sa môžeme cítiť inšpiro-
vaní a snívať. Farebná paleta so vzduš-
nou ružovou, červenou a oranžovou 
farbou pomôže premeniť každý priestor 
na takéto miesto. Každej miestnosti 
dodá teplo, mäkkosť a kúsok pôvabu. 
V kombinácii s blankytne modrou doká-
žu tieto farby oživiť aj moderný a mini-
málne zariadený interiér.

01

02
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do ktorého pasuje akákoľvek kombinácia 
nábytku alebo vybavenia. Táto súprava 
farieb sa dokonale hodí ako pozadie 
k jednoduchým prírodným doplnkom, 
ako sú tie z dreva, keramiky alebo ľanu.
Farbu roka 2022 blankytne modrú 
(T0.10.70) a ďalšie odtiene z tohtoroč-
ných farebných paliet vám pripravia 
v miešacích centrách značky Dulux. 

Reko

Foto: Dulux

OTVORENÝ PRIESTOR PRE NOVÉ 
NÁPADY (04)
Vzdušné neutrálne tóny tejto palety 
v kombinácii so svetlými odtieňmi 
maximálne využívajú denné svetlo a 
prinášajú do priestoru závan sviežosti. 
Vytvoria jednoduché a otvorené pozadie, 

03

04

stavba materiály
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V
 každom prípade si treba uvedo-
miť, že farba, ktorú zvolíte, bude 
na stenách aj niekoľko rokov, 
preto ju treba vybrať až po dôklad-

nom zvážení. Treba myslieť na to, že aj 
keď sa vám nejaká farba páči, nie vždy 
sa hodí do izby. Tiež je potrebné brať do 
úvahy, že farba môže vo vzorkovníku 
vyzerať dobre, ale na veľkých plochách 
stien vyznie úplne inak, čo nás potom 
často môže zaskočiť. Pokiaľ si nie ste 
v tomto smere istí, nie je na škodu pora-
diť sa s interiérovým architektom alebo 
aspoň odborným predajcom v špecializo-
vanom obchode.

ZAŤAŽOVANÉ ZÓNY POTREBUJÚ 
OSOBITNÝ PRÍSTUP
Detská izba je jedna z najzaťažovanej-
ších miestností v byte – je spálňou, 
herňou aj študovňou zároveň, preto jej 
steny vyžadujú skutočne kvalitný náter. 
„Vo veľmi zaťažovaných miestnostiach, 
ako je detská izba alebo aj kuchyňa či 
chodba, odporúčam investovať do umýva-
teľných farieb,“ hovorí Matúš Medveď 
z Primalexu a dodáva: „Siahnite po farbe 

PRIMALEX CERAMIC – má vylepšenú 
receptúru, umožňuje stene dýchať a akúkoľ-
vek škvrnu z tohto náteru ľahko odstránite 
iba obyčajnou hubkou a saponátom. Dokon-
ca je možné použiť aj drsnú stranu hubky 
bez toho, aby sa poškodil náter.“

NAJKRAJŠIE ODTIENE, 
NAJVYŠŠIA KVALITA 
PRIMALEX CERAMIC obstojí aj proti 
tým najhorším škvrnám, ako sú farby 
od kečupu, horčice, kávy, fixiek, oleja či 
cvikly. Táto farba je určená na maľovanie 
stien a stropov z minerálnych omietok, 
sadrokartónových priečok alebo dre-
votrieskových dosiek interiérov, ktoré sú 
vystavované zvýšenej záťaži. Ide nielen 
o detské izby, chodby či kuchyne, ale 
aj pre domácnosti so zvieratami, školy, 
škôlky, nemocnice, hotely a iné verejné 
priestory. Navyše je hypoalergénna, 
a preto vhodná aj do miestností, kde 
sa zdržiavajú alergici. Vylepšený rad 
celkovo 23 farebných aj bielych náterov 
Primalex Ceramic, ktoré si udržia aj po 
čistení pôvodný odtieň a elegantne mat-
ný a stálofarebný vzhľad, nájdete v sieti 
predajní DOM FARIEB alebo na eshope 
www.domyfarieb.sk. 

Reko z materiálov Primalex

Foto: Primalex

AK STE SA TENTO ROK 
ROZHODLI DAŤ ZBOHOM 
STARÝM MAĽOVKÁM 
A ROZJASNIŤ STENY NOVÝMI 
FARBAMI, ZOHĽADNITE 
NIELEN VEĽKOSŤ A ŠTÝL 
DANEJ IZBY, ALE AJ JEJ 
FUNKČNOSŤ. ZAŤAŽOVANÉ 
ZÓNY TOTIŽ POTREBUJÚ 
OSOBITÝ PRÍSTUP, TAKŽE NIE 
JE JEDNO, AKO A ČÍM DOMA 
VYMAĽUJETE.

CHYSTÁTE SA MAĽOVAŤ? 
Vyberte si farbu, ktorá znesie všetko
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P
oradíme vám, ako dosiahnuť vizu-
álny zážitok v spojení so zdravou 
klímou. Stačí si dobre vybrať.

ČISTENIE VZDUCHU AKO  
V PRÍRODE
V lese, pri vodopáde alebo na pláži sa 
ióny vzduchu, čiže elektricky nabité 
častice, vyskytujú v obzvlášť vysokých 
koncentráciách. Z výskumov vyplýva, že 
tieto ióny pôsobia na častice vo vzduchu 
ako prírodné magnety. Viažu jemný 
prach, peľ a aerosóly, vznikajú zhluky, 
ktoré vďaka väčšej hmotnosti klesajú na 
zem. Výsledkom je čistejší vzduch, čo 
má významný vplyv na našu pohodu a 
imunitný systém, zvyšuje sa koncentrá-
cia, podporuje regenerácia a obmedzujú 
sa alergické prejavy. Navyše podľa naj-
novších výsledkov výskumu sa výrazne 
znižuje potenciálne riziko nákazy víru-
sovými ochoreniami.

SYSTÉM NÁTEROV AKO 
ČISTIAREŇ VZDUCHU
Ako môžeme do svojho interiéru vniesť 
silu prírody? Viac vzdušných iónov 

stavba materiály

teraz môžete mať aj u vás doma. Stačí, 
ak vašim stenám doprajete nový náter 
interiérovou farbou Baumit IonitColor, 
ktorá aktívne zvyšuje počet zdraviu 
prospešných iónov, pričom najlepšie 
funguje vtedy, keď je vlhkosť vzduchu 
v miestnosti v optimálnom rozmedzí 
40 – 60 %.

V miestnosti, ktorej steny boli natreté 
farbou Baumit IonitColor, bolo namera-
ných viac vzdušných iónov ako v miest-
nosti s bežnou disperznou vnútornou 
farbou. Množstvo iónov sa ustálilo na 
hodnote 3 600/cm3 vzduchu, čo je pri-
bližne rovnaký počet ako v lese.

Ako to funguje? Vzduch obsahuje častice 
vody. Keď prídu častice vzduchu do 
kontaktu s minerálmi obsiahnutými vo 
farbe, „nabijú sa“ a premenia sa na ióny 
vzduchu. A čím vyššia je hustota iónov 
vo vzduchu, tým viac škodlivých látok sa 
môže naviazať. Vďaka tejto revolučnej 
technológii si môžu vydýchnuť nielen 
alergici a ľudia, ktorí túžia po dokonalej 
relaxácii, ale účinok farby IonitColor 
siaha ešte oveľa ďalej.

Podľa aktuálnych výskumov nemeckého 
inštitútu pre stavebnú fyziku má vzduch 
obohatený prostredníctvom farby o ióny 
vplyv aj na čas, počas ktorého zostávajú 
vo vzduchu aerosóly obsahujúce vírusy. 
Pri porovnávacom meraní sa zistilo, že 
v miestnosti natretej farbou IonitColor 
sa znížila koncentrácia aerosólov o neu-
veriteľných 60 %, pričom ako základ pre 
porovnanie slúžila rovnaká miestnosť 
natretá bežnou farbou na steny.

JEDNODUCHÉ RIEŠENIE PRE 
ZDRAVÝ DOMOV
Baumit IonitColor je minerálna, vysoko 
paropriepustná farba bez obsahu roz-
púšťadiel. Má vynikajúcu kryciu schop-
nosť a možno ju spracovať jednoducho 

VEDELI STE, ŽE VÝBEROM 
VHODNEJ FARBY SA 
MÔŽETE ZÁROVEŇ 
POSTARAŤ O ČISTEJŠÍ 
A KVALITNEJŠÍ VZDUCH 
V INTERIÉRI? ZDRAVÁ 
KLÍMA JE TOTIŽ ALFOU 
A OMEGOU POHODY 
V MIESTNOSTI A TENTO 
FAKTOR BY SME NEMALI 
PODCEŇOVAŤ.  

Pekne vymaľovaný 
a ešte aj zdravý interiér
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valčekom či štetcom. Jej realizáciu 
zvládnete aj sami. Je ideálnym rieše-
ním pre všetky vnútorné priestory, kde 
trávime veľa času a zároveň nám záleží 
na kvalite vzduchu – detské izby, spálne, 
obývacie izby, ale aj školské triedy či 
kancelárske priestory. Na výber je 66 
príjemných odtieňov farby Baumit Ionit 
a pre lepšiu predstavivosť si môžete 
stiahnuť do mobilu aplikáciu Baumit 
Ionit Painter, s ktorou zažijete kopu 
zábavy pri interaktívnom výbere farieb. 
Stačí si len odfotiť miestnosť a pomocou 
aplikácie si voliť odtiene, ktoré sa vám 
páčia.

FAREBNÁ PREDSTAVIVOSŤ
Ak ste typ, ktorý nemá predstavivosť, 
prípadne sa radi hráte s farbami a ná-
vrhmi, tak vás nová aplikácia, vďaka 
ktorej si po odfotení miestnosti môžete 
zvoliť akýkoľvek odtieň z palety farieb 
IonitColor, očarí. Vyskúšajte ju rovno 
u vás doma a vyberte si odtieň, ktorý 
sa najlepšie hodí do vašej miestnosti. 
Môžete siahnuť po módnych odtieňoch, 
ale aj staviť na klasiku. Na výber máte 
hneď 66 farieb, ktoré zútulnia vaše 
priestory s benefitom funkcie zlepšenia 
vzduchu vďaka inovatívnej technológii, 
ktorá sa ukrýva v každej farbe Baumit 
IonitColor.

AKO FUNGUJE APLIKÁCIA 
BAUMIT IONIT PAINTER? 
Vyberte si vašu obľúbenú farbu na vy-
maľovanie stien v dome alebo byte. 
Pomocou aplikácie si môžete vyskúšať 
až 66 rôznych odtieňov priamo na svojej 
stene! Stiahnite si aplikáciu Baumit 
Ionit Painter alebo si mobilom oske-
nujte QR kód. Viac informácii nájdete 
na www.baumit.sk.

BAUMIT IonitColor: 
• vysokokvalitná, minerálna interiérová 

farba na steny a stropy, 
• viac zdraviu prospešných vzdušných 

iónov, 
• menej peľu a prachu vo vnútornom 

vzduchu, 
• 66 príjemných odtieňov podľa 

vzorkovnice baumit ionit, 
• lepší oddych a regenerácia v interiéri.

Reko z materiálov Baumit

Foto: Baumit
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Kvalita vnútorného priestoru
je u nás prehliadaná 

stavba prostredie
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Š
túdia popisuje štyri riziká nekvalit-
ného vnútorného priestoru, ktorými 
sú hluk, vlhkosť, nedostatok tepla a 

svetla. Oslovení experti hovoria, že slo-
venské domácnosti tieto riziká dlhodobo 
prehliadajú.

KVALITA NEROVNÁ SA ÚSPORA 
Koncom 90. rokov sa profesor Jozef 
Štefko z Technickej univerzity vo Zvo-
lene prvýkrát pozrel bližšie na pod-
mienky, v akých býva bežná slovenská 
rodina. Vo vytypovaných domácnostiach 
bytového domu na zvolenskom sídlisku 
Západ- Tepličky uskutočnili vedci sériu 
meraní zameranú na relatívnu vlhkosť 
a teplotu vzduchu. „V tom čase boli tieto 
byty vybavené ešte pôvodnými netesnými 
oknami, cez ktoré  dochádzalo k rozsiahlej 
a nekontrolovanej výmene vzduchu. Na 
pokrytie vysokej tepelnej straty radiátory 
v zimnom období bežali na plné obrátky, 
keďže o spotrebu energie sa nikto neza-
ujímal. V bytoch sa síce darilo udržiavať 
prijateľnú teplotu okolo 20 °C, avšak kvôli 
ohrievaniu veľkého objemu vzduchu sa jeho 
relatívna vlhkosť pohybovala v nízkych 
hodnotách pre zdravé prostredie – od 30 do 
35 %,“ spomína Jozef Štefko.  

Jeho tím merania s odstupom rokov 
zopakoval a zistil, že relatívna vlhkosť 
vzduchu vzrástla smerom k opačnému 
extrému – na 70 až 75 %, zároveň kon-
centrácia kysličníka uhličitého vzrástla 
na trojnásobok maximálnej odporúčanej 

hodnoty. To sú hodnoty veľmi škodlivé 
pre zdravý pobyt ľudí. Zmenu vnútor-
ného prostredia zapríčinilo zateplenie 
paneláku a najmä výmena starých okien 
za nové tesné okná. „Zmenili sa aj návyky 
obyvateľov. Aby ľudia dosiahli čo najnižšie 
faktúry za spotrebu tepla, menej kúria 
a menej vetrajú. Vysoká relatívna vlhkosť 
vytvára nebezpečnú mikroklímu pre vznik 
plesní a húb,“ upozorňuje vedec. 

PROBLÉM MÔŽU MAŤ AJ ZELENÉ 
BUDOVY 
Monitorovaním kvality vnútorného 
priestoru sa na Slovensku dlhodobo 
zaoberá Inštitút pre udržateľné a cirku-
lárne stavebníctvo Technickej univerzity 
v Košiciach. Jeho riaditeľka prof. Silvia 
Vilčeková nedávno prezentovala vý-
sledky meraní administratívnej budovy 
v Košiciach. V tzv. zelenej budove verifi-
kovali všetky kľúčové parametre, od tep-
loty, vlhkosti po prítomnosť prchavých 
organických zlúčením alebo intenzitu 
denného osvetlenia. Nie všetky zistené 
parametre boli však v súlade s certifi-
kovanými hodnotami. „Väčšina štúdií sa 
zameriava na subjektívne hodnotenie kva-
lity priestoru a chýbajú nám merania, ktoré 
by odzrkadľovali aj reálny stav rizikových 
faktorov. Naše merania z marca tohto roku 
hovoria, že aj certifikované budovy si musia 
pravidelne monitorovať parametre kvality 
priestoru. V opačnom prípadne to môže 
mať vplyv na zdravie ľudí, ktorí v priesto-
roch pracujú,“  pripomína Silvia Vilčeko-

EURÓPSKA KOMISIA VO 
SVOJICH ODPORÚČANIACH 
TVRDÍ, ŽE EFEKT INVESTÍCIÍ DO 
REKONŠTRUKCIÍ BUDOV TREBA 
MERAŤ NIE LEN ÚSPOROU, 
ALE AJ ZLEPŠENÍM KVALITY 
ZDRAVIA. DOPAD INTERIÉROV 
NA ZDRAVIE VYSVETĽUJE AJ 
NAJNOVŠIA ŠTÚDIA HEALTHY 
HOMES BAROMETER, KTORÚ 
UŽ NIEKOĽKO ROKOV 
REALIZUJE NAPRIEČ EURÓPOU 
RAND EUROPE V SPOLUPRÁCI 
SO SPOLOČNOSŤOU VELUX. 
JEJ VÝSLEDKY POTVRDZUJÚ 
PRÍSLOVIE, KTORÉ HOVORÍ, ŽE 
KAM NECHODÍ SLNKO, CHODÍ 
LEKÁR. 
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vá. V sledovaných kanceláriách košickí 
vedci zistili nedostatočnú vlhkosť, ale aj 
hraničné hodnoty tepelného komfortu. 

KVALITA VNÚTORNÉHO  
PROSTREDIA NA SLOVENSKU 
Komplexne sa na situáciu pozrel naj-
novší Healthy Homes Barometer, ktorý 
od roku 2015 publikuje spoločnosť VE-
LUX. Podľa jeho výsledkov je každý piaty 
obyvateľ Slovenska vystavený rizikám 
zníženej kvality vnútorného prostredia, 
ako sú vlhkosť, nedostatok denného 
svetla, nadmerný hluk alebo chlad. 
Štúdia ponúka aj nové analytické 
metódy, ktoré sledujú súvislosť medzi 
vnútorným prostredím a spokojnosťou. 
„V našich zisteniach rezonuje poznatok, 
že pokiaľ trpíte chladom alebo nedostat-
kom svetla, ste menej šťastní,“ všíma si 
Ondřej Boreš, Corporate Affairs Director 
spoločnosti VELUX pre Českú repub-
liku a Slovensko. „Zdravotné dôsledky 
rizikových aspektov vnútorného prostredia 
sú už dobre zdokumentované a prejavujú sa 
vo forme astmy, dýchacích problémov a kar-
diovaskulárnych ochorení. Ak ste vystavení 
všetkým štyrom rizikovým aspektom, vaše 
zdravotné riziká sa zvyšujú a je štyrikrát 
pravdepodobnejšie, že váš zdravotný stav 
bude horší v porovnaní s osobou, ktorá žije 
v zdravej budove. Toto číslo sa ešte zvyšuje 
v prípade detí,“ dodáva Boreš.  

AKÉ JE RIEŠENIE? 
„Základom dobrej rekonštrukcie je kvalitný 
projekt. Ten musí zohľadniť osadenie budo-
vy do terénu s ohľadom na okolitú zástavbu 
aj orientáciu na svetové strany,“ hovorí 
Tomáš Guniš, projektovo architekto-
nický špecialista Saint-Gobain Sloven-
sko a dodáva: „Na základe parametrov 
obvodového plášťa a polohy stavby by sa 
mali navrhovať technológie vykurovania, 
chladenia a výmeny vzduchu. Aby toto 
všetko spoločne fungovalo, je potrebné, aby 
to koordinoval niekto, kto má dostatočné 
skúsenosti.“ Preto špecialista odporúča, 
aby tento proces zverili do rúk skúsené-
mu architektovi alebo projektantovi.

Zlepšiť kvalitu vnútorného priestoru 
si však môže každý aj úplne jednodu-
cho. Svetová zdravotnícka organizácia 
odporúča pravidelné vetranie miest-
ností a priestorov, buď prirodzeným 
otvorením okna, alebo prostredníctvom 
mechanických ventilačných systémov.

KĽÚČOVÉ ZISTENIA ŠTÚDIE HEALTHY 
HOME BAROMETER 2022 

• Viac ako jeden z piatich obyvateľov 
Slovenska je vystavený zníženej kvalite 
vnútorného prostredia.
• 27 % slovenských občanov s nízkym 
príjmom nie je schopných svoj domov 
dostatočne vykurovať či  udržiavať svoje 
domovy dostatočne teplé.
• Vetranie je jednoduchý a nákladovo 
efektívny spôsob ochrany vnútorných 
priestorov pred vírusmi prenášanými 
vzduchom.
• Ľudia vystavení všetkým štyrom rizi-
kám vnútorného prostredia sa päťkrát 
častejšie cítia nešťastní ako ľudia žijúci v 
zdravých domoch.
• Na Slovensku môže zvýšenie kvality 
bývania priniesť do roku 2050 okrem 
zvýšenia energetickej účinnosti aj úspory 
vo výške viac ako 145 miliónov eur.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

ZÁKLADOM DOBREJ 
REKONŠTRUKCIE JE 
KVALITNÝ PROJEKT. TEN 
MUSÍ ZOHĽADNIŤ OSADENIE 
BUDOVY DO TERÉNU 
S OHĽADOM NA OKOLITÚ 
ZÁSTAVBU AJ ORIENTÁCIU 
NA SVETOVÉ STRANY.

stavba prostredie
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T
ieto omietky dokonale ladia s prie-
dušnosťou muriva Ytong a Silka. 
Vďaka nízkemu súčiniteľu tepelnej 
vodivosti a vysokej paropriepust-

nosti (faktor difúzneho odporu μ ≤ 7) 
steny omietnuté týmito systémovými 
omietkami dýchajú, obávať sa nemusíte 
ani vlhkosti a plesní. V úlohe užívateľa 
domu či bytu vás potešia aj ich dobré 
tepelnoizolačné vlastnosti (tepelný 
odpor λ10 s hodnotou 0,13 W/m.K). 
Tie im dodáva špeciálna ľahčená zložka 
z recyklovaného skla.

Na vnútorných priečkach a stenách 
z tvárnic Ytong a Silka voľte preto práve 
z vyššie uvedených dôvodov systémovú 
omietku Ytong. Túto omietku môžete 
použiť ako finálnu vrstvu. Ak však dá-
vate prednosť extra hladkému povrchu 
steny, nanášajte v druhej vrstve hladenú 
vnútornú sadrovú stierku. Táto kom-
binácia má niekoľko výhod – vnútorná 
omietka Ytong je vysoko priedušná, 
vystužená vláknami a vyniká výbor-

nými tepelnoizolačnými vlastnosťami. 
Sadrová stierka má extra hladký povrch 
a zaisťuje hygienickú čistotu prostredia.

Aj u vonkajších stien by ste mali siahnuť 
po systémovom riešení a pracovať okrem 
muriva Ytong alebo Silka tiež s von-
kajšou systémovou tepelnoizolačnou 
omietkou Ytong, vyvinutou v spolupráci 
s firmou Vápenka Vitošov. Okrem toho, 
že zvyšuje tepelnoizolačné vlastnosti 
stien, napomáha aj odstraňovať vlhkosť 
zo stavby. Navyše znižuje riziko vzniku 
plesní na povrchu stien a vo vnútri kon-
štrukcie a zrýchľuje finálne úpravy stien. 
U fasád je základom kvalitný podklad 
a ten máte vďaka kombinácii muriva 
Ytong a Silka a systémovej vonkajšej 
tepelnoizolačnej omietky Ytong hotový. 
Potom už zostáva vyriešiť len farebnosť 
krycej vrstvy.

Zmes omietok Ytong je zložená z anor-
ganických spojív, plnív na báze skla a 
zušľachťujúcich prísad. Vďaka originál-

JEDNOU Z PREDNOSTÍ VNÚ-
TORNÝCH VÁPENNOCEMEN-
TOVÝCH OMIETOK YTONG, 
KTORÉ BOLI VYVINUTÉ V SPO-
LUPRÁCI S VÁPENKOU VITO-
ŠOV ŠPECIÁLNE PRE TVÁRNICE 
YTONG A SILKA, JE SKUTOČ-
NOSŤ, ŽE ZLEPŠUJÚ TEPELNO-
IZOLAČNÉ VLASTNOSTI STIEN. 
NAVYŠE DOVOĽUJÚ STENÁM 
DÝCHAŤ, ODSTRAŇUJÚ VLH-
KOSŤ ZO STAVBY A ZNIŽUJÚ 
RIZIKO VZNIKU PLESNÍ. PRI 
PRÁCI S NIMI OCENÍTE AJ ĽAH-
KÉ SPRACOVANIE, VYSOKÚ 
VÝDATNOSŤ A PEVNOSŤ.

Steny so systémovými 
omietkami Ytong 
dýchajú a hrejú
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NAJPRV NOVÝ DOM
POTOM DETI V ŇOM

Domov
 na prvom 

mieste

Stavebný systém YTONG na hrubú 
stavbu od základov až po strechu.
www.xella.sk

®
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nej kombinácii vyľahčujúceho plniva a 
sklenených vlákien dosahuje zmes nízky 
súčiniteľ tepelnej vodivosti, čím zvyšuje 
tepelnoizolačné vlastnosti stien. Omiet-
ky sú vyvinuté špeciálne pre pórobetó-
nové murivo Ytong a vápenno-pieskové 
murivo Silka, takže nepotrebujú pri 
nanášaní penetráciu, ale dajú sa použiť 

aj na aplikáciu na iné materiály. Inak sa 
s  nimi pracuje ako s bežnými omietkami, 
možno ich aplikovať strojovo aj ručne. 
Omietky sú obzvlášť vhodné pre vysoko 
tepelnoizolačné materiály z jednovrstvo-
vého muriva (napríklad z tvárnic Ytong 
Lambda YQ), ktoré špeciálne ľahké povr-
chové úpravy priamo vyžadujú.

Podrobné informácie o omietkach Ytong 
nájdete na www.xella.sk. 

Reko z materiálov Xella
Foto: Xella
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Dobrá fasáda neplní len estetickú funkciu
FASÁDA JE PRE DOM TO ISTÉ, ČO PRE ČLOVEKA ŠATY. UPÚTA NA PRVÝ POHĽAD, NIEČO 
PREZRADÍ O MAJITEĽOVI A ZÁROVEŇ CHRÁNI PRED POVETERNOSTNÝMI VPLYVMI. AKÉ SÚ 
TRENDY PRI FASÁDACH A NA ČO SI DAŤ POZOR, ABY BOLI „ŠATY“ VÁŠHO DOMU TRENDY 
A ZÁROVEŇ FUNKČNÉ?

DIZAJN A FUNKČNOSŤ V JEDNOM



Dobrá fasáda neplní len estetickú funkciu

59

A
k zvažujete, akú fasádu zvoliť na 
svoj nový dom alebo ako obnoviť 
tú súčasnú, určite sa vám hodí 
zorientovať sa nielen v trendoch 

a materiáloch, ale poznať aj výhody a tie-
nisté stránky rôznych riešení.

OBNOVA ZA PÁR DROBNÝCH
Ak fasáda vášho domu iba stratila „lesk“ 
a nahradil ho prach, pavučiny a iná 
nečistota, no stále je zdravá, funkčná 
a bez prasklín, stačí ju očistiť. V porov-
naní s novými omietkami ušetríte až 
70 % nákladov, a to aj vtedy, keď čistenie 
necháte na odbornú firmu, čo sa viac ako 
odporúča.

Ak máte chuť na zmenu farby, už niekoľ-
ko rokov je trendom heslo, podľa ktoré-
ho je menej viac. Kombinácia viacerých 
farieb konečnému vzhľadu skôr ublíži, 
ako pomôže. Trendom pre rok 2022 je 
svetlá sivá, zelenkastá a biela. „Farbu 
fasády voľte nielen podľa trendov, ale aj sa-
motného štýlu domu, jeho okolia a taktiež 
netreba zabúdať na to, že každý odtieň má 
inú schopnosť absorbovať, respektíve odrá-
žať slnečné žiarenie, čo má vplyv na tepelnú 
pohodu v interiéri,“ upozorňuje Branislav 
Augustín, odborník na fasády a rekon-
štrukcie zo spoločnosti Sika Slovensko.

TMAVÁ ZAUJME
Čím je fasádna farba tmavšia, tým viac 
tepla zo slnečného žiarenia do seba 
absorbuje a o to teplejšie sú steny v exte-
riéri, ale aj interiéri. Často sa neochladia 
ani v noci. Na druhej strane je to farba, 
ktorá zaujme a ak sa dobre skombinu-
je s ďalšími prvkami v exteriéri – od 
okenných rámov, cez terasu až po plot 
a záhradu, vznikne unikátny dizajnérsky 
kúsok. Z praktického hľadiska a najmä 
preto, aby sa stavba neprehrievala, je 
však lepšie použiť tmavú farbu iba na 
časti fasády. „Ak sa vám viac páči obklad 
z keramiky alebo kameňa, odporúčam ako 
podklad použiť prevetrávanú fasádu, ktorá 
neprepúšťa toľko tepla ako fasáda ukotve-
ná, pretože má medzi obvodovou stenou 
a izoláciou vzduchovú medzeru,“ odporúča 
B. Augustín. 

KOMBINÁCIE RÔZNYCH  
ŠTRUKTÚR
Výraznejším trendom než kombinácia 
farieb je pri fasádach kombinovanie rôz-

nych štruktúr fasádnych omietok, ktoré 
sa líšia spôsobom aplikácie aj finálnym 
vzhľadom. Návrat slávi drsná omietka, 
ktorá vzhľadom pripomína brizolit. Krok 
vedľa neurobíte ani s vrúbkovanou, met-
ličkovanou alebo špachtľovanou omiet-
kou. Hladká bude podľa odborníkov 
in vždy, na ústupe je, naopak, klasická 
ryhovaná fasáda s vodorovnými čiarami. 
Veľmi efektne vyzerá jeden druh omiet-
ky použitý na väčšine fasády a iný na 
detailoch, napríklad okolo okien.

DÔLEŽITÁ PRÍPRAVA
Pred omietaním alebo zatepľovaním 
fasády však treba dosiahnuť, aby bolo 
murivo dokonale suché, pričom navlh-
nuté múry trápia niekedy aj novostavby. 
„Tento problém sa dá, našťastie, odstrániť 
relatívne jednoducho. Naopak, prekrytie 
vlhkosti systémom zateplenia zlý stav mú-
rov iba zhorší,“ konštatuje B. Augustín.

Na sanáciu vlhkých múrov existujú via-
ceré systémy, v ktorých jednotlivé mate-
riály navzájom spolupracujú. Napríklad 
rýchlo a efektívne zbaví murivo vlhkosti 
injektáž vodoodpudzujúcou hmotou. 
Povrch sa následne ošetrí paropriepust-
nou sanačnou maltou a tenkovrstvou 
omietkou na báze vápna bez cementu. 

„Tieto systémy murivo efektívne vysušia 
a zároveň zabránia ďalšiemu vlhnutiu, čo 
je pred ďalšou úpravou fasády skutočne 
dôležité,“ pokračuje odborník zo Sika.

AK MÁTE CHUŤ NA ZMENU FARBY, 
UŽ NIEKOĽKO ROKOV JE TRENDOM 
HESLO, PODĽA KTORÉHO JE MENEJ 
VIAC. KOMBINÁCIA VIACERÝCH 
FARIEB KONEČNÉMU VZHĽADU 
SKÔR UBLÍŽI, AKO POMÔŽE. 
TRENDOM PRE ROK 2022 JE SVETLÁ 
SIVÁ, ZELENKASTÁ A BIELA.
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OŽIVUJÚCE PRVKY
Ak sa citlivo zvolí umiestnenie a rozsah 
plochy, aj jednoduchá biela či sivá fasáda 
bude vyzerať veľmi dobre s omietkou 
imitujúcou drevo, betón, kameň či 
dokonca aktuálny horúci trend – hrdzu. 
V prípade kombinácie klasickej omietky 
s omietkou imitujúcou iný materiál vždy 
odporúčame mať urobenú vizualizáciu, 
ktorá pomôže lepšie zvážiť, či kombiná-
cia moderných prvkov bude skutočne 
estetická aj na vašom dome. 

Bez ohľadu na výsledok by mala fasáda 
v prvom rade dobre „spolupracovať“ 
s podkladom a kvôli životnosti aj úspore 
energií čo najlepšie odolávať všetkým 
vonkajším vplyvom (počasie, exhalá-
ty, plesne a pod.). „Existujú systémové 
riešenia tepelnoizolačných omietok, v rámci 
ktorých jednotlivé materiály a ich zložky 
spolu doslova ladia tak po funkčnej, ako aj 
aplikačnej stránke,“ pokračuje B. Au-
gustín. „Materiály na povrchovú úpravu 
fasád sa skladajú z pigmentov, plnív, roz-
púšťadiel a ďalších aditív, ale hlavnou zlož-
kou sú spojivá. Aktuálne sú veľmi obľúbené 
omietky na báze silikón-silikátu, pretože 
majú zvýšenú odolnosť voči plesniam a ma-
chom, majú samočistiacu schopnosť, dobre 
prepúšťajú vodné pary a zároveň do seba 
vodu nenasakujú.“

PRAKTICKÝ POHĽAD
Podobné vlastnosti majú aj minerálne 
omietky, ktoré fasáde dodávajú klasický 
prirodzený vzhľad. „Na obnovu fasády sa 
dajú použiť fasádne nátery, rôzne ušľachti-

lé minerálne omietky alebo tenkovrstvové 
prefarbené omietky. Voľba závisí v prvom 
rade od toho, ako je fasáda členená, akú 
má mať štruktúru a v neposlednom rade od 
požadovaného finálneho vzhľadu, preto od-
porúčam poradiť sa pri výbere s odborníkmi 
s praxou,“ radí expert zo Sika. 

Dať si poradiť odporúča aj pri zatepľova-
ní. Určite nestačí zatepliť severnú stra-
nu. „Typ aj hrúbku izolácie treba navrhnúť 
individuálne a konkrétne pre každú jednu 
stavbu. Pre kvalitu zateplenia je dôležitá 
hrúbka izolačnej vrstvy a rovnako tak 
jej schopnosť tepelne izolovať. Štruktúra 
niektorých tepelnoizolačných materiálov 
izoluje pri rovnakej hrúbke lepšie ako iné, 
napríklad biele a grafitové EPS,“ pokračuje 
B. Augustín.

Na zateplenie, opravu fasády a obnovu 
rodinných domov starších ako 15 rokov 
sa dá v roku 2022 využiť aj dotácia od 
Slovenskej agentúry životného pro-
stredia. Podmienkou na jej získanie 
bude dosiahnutie 30-percentnej úspo-
ry primárnych energetických zdrojov 
komplexnou obnovou domu. Maximálna 
výška príspevku na dom je 16 600 eur.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

NA ČO TREBA MYSLIEŤ PRI VÝBERE 
OMIETKY?

 • Výber omietky závisí od lokality, kde 
je dom umiestnený. Inú treba na dom 
pri lese či vo vlhkom prostredí a inú 
v prašnom a hlučnom, no suchom 
prostredí.
 • Odolnosť fasády voči poveternost-
ným podmienkam, ale aj poškodeniu 
predlžuje použitie finálnej fasádnej 
omietky. 
• Fasádna omietka s protiplesňovou 
úpravou je investíciou nielen do vzhľa-
du, ale aj zdravia obyvateľov domu.
• Fasádne omietky imitujúce vzhľad 
dreva, kovu, tehlových pásikov alebo 
pohľadového betónu sú trendy. 
Dobre vyzerajú najmä vtedy, keď sa 
nepoužijú na celú plochu stavby, ale 
na zvýraznenie detailov alebo ako 
súvislý grafický prvok.
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B
etón ako materiál trvalo udržateľ-
nej výstavby nevyžaduje údržbu a 
vytvára dokonalý vzhľad rôznych 
prvkov architektúry. Môžu to byť 

napríklad špeciálne betónové imitácie 
tehly, kameňa či dreva, ktoré majú pri-
rodzený a autentický vzhľad. Betónové 
výrobky Stone BriCK®  sú vítanou alter-
natívou drahých dovozových materiálov 
podobného určenia, avšak za oveľa niž-
šiu cenu. Tieto výrobky vznikajú podľa 
špeciálnej receptúry z vibroliateho betó-
nu, doplneného prísadami na zušľachte-
nie zmesi. Farbia sa celoprierezovo, čím 
sa zabezpečí ich farebná stálosť. Všetky 
kusy sa vyrábajú ručne ako originálne 
produkty.

POŽADOVANÝ VÝRAZ
Obklady stien majú široké využitie 
v interiéri aj exteriéri. Okrem vnútor-
ných stien skrášlia aj vzhľad fasád, sokle 

domov, murovaných plotov, stĺpov, ko-
mínov, krbov, štýlových vinární, barov, 
pivníc a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných 
odtieňoch, vrátane rohových prvkov. 
Tehlový a kamenný obklad Stone 
BRiCK® dodáva akýmkoľvek stavebným 
prvkom nenahraditeľnú atmosféru.

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

ŠIROKÉ PORTFÓLIO 
Široké produktové portfólio spoločnosti 
Byt – In je doplnené aj o betónové ploty 
s technológiou vibroliatia, čím sa dosa-
huje vysoká kvalita povrchu panelov a 
ich dlhá životnosť.  

Viac na www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

BETÓN JE JEDEN Z NAJROZ-
ŠÍRENEJŠÍCH STAVEBNÝCH 
MATERIÁLOV, KTORÝ MÁ VO 
VÝSTAVBE SVOJE NEZASTUPI-
TEĽNÉ MIESTO. VĎAKA SVOJIM 
VLASTNOSTIAM AKO VYSOKÁ 
PEVNOSŤ A DOBRÁ TVAROVA-
TEĽNOSŤ PATRÍ MEDZI NAJPO-
UŽÍVANEJŠIE MATERIÁLY SO ŠI-
ROKÝM UPLATNENENÍM. 

Udržateľné  
a funkčné riešenia
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P
re všetkých záujemcov, ktorí uvažu-
jú o lícových tehlách, obkladoch či 
dlažbách, je k dispozícii showroom 
v obchodnom centre STYLA, kde je 

možné vybrať si z vystavených vzoriek. 
„Pri dotváraní ponuky nášho špecializova-
ného obchodného centra sme hľadali lídra 
v segmente tehlových fasád, ktorého sor-
timent by spĺňal požiadavky architektov, 
ale aj konečného užívateľa,“ zdôvodňuje 
Marcela Hernández, riaditeľka brati-
slavského obchodného centra STYLA, 
význam showroomu spoločnosti, ktorej 
kvalita je overená 25 rokmi skúseností.

KVALITNÉ PRODUKTY
Tehly predstavujú všestrannosť v di-
zajne a dlhodobú životnosť takmer bez 
údržby – zaručujú mrazuvzdornosť 
a farebnú stálosť. Tieto vlastnosti 
nadobúdajú hlavne tým, že sa vypaľujú 
pri teplote vyše 1 100 ºC. Tehly pred-
stavujú kvalitné produkty dlhodobej 
spotreby, ktoré sa nekupujú každý deň 
a sú predmetom starostlivého výberu 
každého zákazníka. Preto zakladateľom 

stavba materiály

spoločnosti FABRICK záleží na tom, aby 
ich tehly boli hodnotnou a dlhodobou 
súčasťou vášho domova. 

NEOBMEDZENÉ MOŽNOSTI
Lícové tehly ponúkajú neobmedzené 
možnosti v stvárnení akéhokoľvek 
architektonického štýlu aj v kombinácii 
s inými materiálmi a štruktúrami. Stav-
ba domu je jedinečný osobný prejav a 
výrobky, ktoré si vyberiete, tvoria verný 
obraz vašej osobnosti a štýlu, ktorý vás 
bude sprevádzať podstatnú časť vášho 
života. „Naším cieľom je pomôcť zákazní-
kovi pri výbere tehlového obkladu tak, aby 
spĺňal všetky kritériá, čo sa týka farebnosti, 
povrchovej úpravy, architektonického štýlu 
a v neposlednom rade aj ceny,“ hovorí 
o showroome FABRICK Marcela Hernán-
dez. Lícové tehly ponúkajú naozaj boha-
tú škálu rôznych štruktúr, od hladkého 
jednoliateho povrchu s rovnými hranami 
až po nepravidelné tehly s drsným povr-
chom v rustikálnom štýle.

VIDITEĽNÁ REALIZÁCIA
NIVY Bratislava sú jednou z najnovších 
realizácií spoločnosti FABRICK, ktorá 
je hrdá na to, že aj na takejto modernej 
stavbe, kde sú zabudované prelomové 
ekologické technológie, bol použitý 
tehlový obklad na dotvorenie vzhľadu 
fasády.

Reko z materiálov obchodného centra STYLA

Foto: archív STYLA

V SEGMENTE PREDAJA 
A REALIZÁCIÍ FASÁD 
Z LÍCOVÝCH TEHÁL 
A TEHLOVÝCH OBKLADOV 
MÁ NAJDLHŠIU TRADÍCIU 
NA SLOVENSKU RODINNÁ 
SPOLOČNOSŤ FABRICK, 
KTORÁ ZAMESTNÁVA 
UŽ TRETIU GENERÁCIU. 
OD ZAČIATKU PÔSOBENIA 
MÁ V PONUKE TRADIČNÉ 
STAVEBNÉ MATERIÁLY A OD 
ROKU 1999 SA ŠPECIALIZUJE 
NA REALIZÁCIU TEHLOVÝCH 
FASÁD. 

Špecialista na

TEHLOVÉ FASÁDY
30
ROKOV

30 ROKOV NA TRHU TVORÍME DETAILY VÁŠHO DOMU. 

Zaoberáme sa výrobou a predajom stavebných profilov 
určených pre stavebníctvo.

www.celox.sk



30
ROKOV

30 ROKOV NA TRHU TVORÍME DETAILY VÁŠHO DOMU. 

Zaoberáme sa výrobou a predajom stavebných profilov 
určených pre stavebníctvo.

www.celox.sk



64

L
ícové tehly a obkladové pásiky Terca 
v sebe spájajú výnimočnú kvalitu a 
jedinečný dizajn. Možno ich použiť 
v exteriéri aj interiéri, uplatnia sa 

v modernej architektúre i na fasáde 
domu vo vidieckom štýle. Fasáda si tr-
valo zachová svoju farebnosť a odolnosť, 
a to bez akejkoľvek ďalšej údržby alebo 
dodatočnej povrchovej úpravy. Na výber 
máte množstvo farebných odtieňov a po-
vrchových úprav, čo pomáha splniť pred-
stavy o dokonalej fasáde a podčiarknuť 
unikátny štýl každého domu. Pamätajte 
na to, že každá stavba s fasádou z tehál 
musí byť dopredu dobre naprojektovaná 
a výsledok by mal byť ukážkou dokonalej 
remeselnej práce. Pri výbere myslite aj 
na vhodnú farbu škárovacej malty. Je 
to síce len detail, ale dokáže zmeniť celý 
výraz domu.

VYŠŠIA TEPELNÁ POHODA, 
NIŽŠIE VÝDAVKY
Tehlové fasádne obklady umožňujú 
dosiahnuť vzhľad klasického režného 
muriva s autentickým vzhľadom a vyso-

stavba materiály

ko trvácnymi kvalitnými vlastnosťami. 
Lícové tehly a obkladové pásiky Terca 
sa vyznačujú odolnosťou proti poveter-
nostným vplyvom, mrazuvzdornosťou, 
ale tiež vysokou požiarnou odolnosťou 
a stabilitou. Tepelná pohoda v dome sa 
preto vďaka tehlovým obkladom zvyšuje 
a výdavky na energie klesajú. Navyše ide 
o stopercentne prírodný materiál. Lícové 
tehly Terca sú určené na zhotovenie von-
kajšej vrstvy prevetrávanej fasády. 

Optimalizujú tepelnoizolačné vlastnosti 
obvodovej steny, podstatne obmedzujú 
prenikanie hluku z vonkajšieho pro-
stredia a výrazným spôsobom bránia 
ochladzovaniu obvodovej steny vplyvom 
vetra. Tehlové obkladové pásiky Terca 
s hrúbkou iba 23 mm sú jednoduchším 
variantom riešenia telovej fasády. Ich 
vizuálny efekt na fasáde je vďaka do-
plnkovým rohovým pásikom na nerozo-
znanie od tehlového muriva. Aplikujú 
sa lepením a dajú sa použiť aj na finálnu 
povrchovú úpravu kontaktných zatepľo-
vacích systémov.

AK TÚŽITE DAŤ SVOJMU DOMU ORIGINÁLNY VZHĽAD A ŠMRNC, ZVOĽTE SI TEHLOVÚ FASÁDU. 
VYNIKÁ NADČASOVOSŤOU, DLHOU ŽIVOTNOSŤOU A BEZÚDRŽBOVOSŤOU. KREATÍVNE RIEŠENIA 
PRE FASÁDU PONÚKAJÚ LÍCOVÉ TEHLY ČI TEHLOVÉ OBKLADOVÉ PÁSIKY TERCA. 

TEHLOVÁ FASÁDA 
        krása, ktorá nezovšednie



PRÍKLADY VYUŽITIA 
OBKLADOVÝCH PRVKOV TERCA 
NA RODINNÝCH DOMOCH

RODINNÝ DOM INŠPIROVANÝ 
HOLANDSKOM 01
Pri stavbe rodinného domu v Tesár-
skych Mlyňanoch sa majiteľ inšpiroval 
krajinou tulipánov, veterných mlynov 
a typických tehličkových fasád. Na 
výstavbu prízemného bungalovu použil 
tehlový stavebný systém Porotherm 
Profi s hrúbkou 30 cm a zateplenie 
minerálnou vlnou. Pri výbere fasády 
zavážila nielen inšpirácia zahraničím, ale 
aj praktickosť tehlového obkladu, odol-
nosť materiálu a jeho minimálne nároky 
na údržbu. Majiteľ niektoré lícové tehly 
Terca Cienna osadil vertikálne, čo výraz-
ne ovplyvnilo výzor bungalovu. Celkový 
vzhľad domu doplnili keramické škridly 
Tondach Samba 11 s matnou povrcho-
vou úpravou hnedá engoba. 

ARCHITEKTONICKÝ SKVOST 
S TEHLOVÝM OBKLADOM 02
Z malého dvojdomu na Bulharskej ulici 
sa prestavbou jednej jeho časti podarilo 
vytvoriť útulné miesto pre život štvor-
člennej rodiny architekta Michala Langa, 
oddelené od ruchu veľkomesta. Pô-
vodný dom sa rozšíril o jednopodlažnú 
prístavbu a podkrovie, čím sa úžitková 
plocha zväčšila z 88 na 150 m2. Fasádu 
prístavby zjednocuje s uličnou zástavbou 
kontaktne lepený obklad z lícových tehál 
Terca Oud Laethem WF v prírodnom 
odtieni, ktorý je farbou príbuzný zemi či 
pôde, čím sa najviac približuje k podsta-
te prírody. Obkladové pásiky sa zvolili 
preto, že sú farebne i štrukturálne rôz-
norodé a majú  pekný prírodný vzhľad. 

Sú tiež bezúdržbové a odolné voči 
zašpineniu i mechanickému poškodeniu. 
Obklad navyše vyniká výbornými akus-
tickými vlastnosťami, ktoré sú z dôvodu 
hluku z ulice pre rodinu neoceniteľné. 

ELEGANTNÝ RODINNÝ DOM  
VO VRAKUNI  03
Lícové tehly a obkladové pásiky Terca 
Sedum Exclusief sa použili na modernej 
novostavbe v bratislavskej mestskej časti 
Vrakuňa. Tieňohra pri dopade slnečného 
svetla či umelého osvetlenia na tehly 
a škáry prepožičiava stavbe nezame-
niteľný pôvab. Keďže sa lícové tehly 
vyrábajú technológiou napodobňujúcou 
ručnú výrobu a každá tehla sa tvaruje sa-
mostatne, nenájdu sa dva rovnaké kusy. 
Na rodinnom dome bol použitý tradičný 
červený odtieň lícových tehál so širšími 
škárami. 

Reko z materiálov Wienerberger

Foto: Wienerberger

TEHLOVÁ FASÁDA 
        krása, ktorá nezovšednie
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stavba strecha a podkrovie

S
edlová strecha je rozumnou voľbou 
z mnohých dôvodov. Nielenže vý-
borne vyzerá, ale zlepšuje energe-
tickú hospodárnosť nehnuteľnosti, 

umožňuje efektívnejšie odvádzanie zráž-
kovej vody a vyžaduje menej údržby. Aj 
šikmé strechy si však v určitom momen-
te budú vyžadovať renováciu. Stav stre-
chy je potrebné zhodnotiť individuálne. 
Statické posúdenie krovu patrí vždy do 
rúk odborníka, ktorý skontroluje stav a 
ihneď navrhne riešenia pre zabezpečenie 
funkčnej strechy.

ČIASTOČNÁ OPRAVA VERZUS 
CELKOVÁ REKONŠTRUKCIA
Príznaky poškodenia strechy sa mierne 
líšia medzi rôznymi typmi strešných 
krytín, ale vo všeobecnosti spadajú do 
dvoch hlavných kategórií: estetické a 
štrukturálne poškodenie. Menšie problé-
my stačí opraviť lokálne. Ak však objavíte 
na krytine väčšie chyby, asi sa nevyhnete 
rozsiahlejšej rekonštrukcii. Spolupráca 
s dôveryhodným odborníkom vám po-
môže lepšie pochopiť rozsah poškodenia 
strechy, aby ste mohli urobiť správne 
rozhodnutie pre váš dom i rozpočet. 

ŠIKMÁ STRECHA – DISPOZIČNÁ 
VÝHODA NEHNUTEĽNOSTI 
Ak ste doteraz priestor pod strechou 
nevyužívali na bývanie, rekonštrukcia 
strechy je ideálnym časom premyslieť si, 
či podkrovie nechcete aj zobytniť. Šikmé 
strechy predstavujú z dispozičného hľa-
diska nepopierateľnú výhodu. Vytvárajú 
v budove ďalší priestor na bývanie bez 
nákladov spojených s výstavbou úplne 
nového podlažia. Pri zobytnení podkro-
via je však kľúčové odborné posúdenie 
krovu a vypracovanie konkrétneho 
postupu na rekonštrukciu na základe 
platných noriem a pravidiel. „V prípade, 
že chcete urobiť pod strechou obytnú miest-
nosť, nezabudnite na odvetranie a výber 
správnej hrúbky tepelnej izolácie podkrovia 
v kombinácii s vhodnou podstrešnou fóliou,“ 
hovorí Michal Dobrovodský, produktový 
manažér pre značku Tondach. 

SPRÁVNE ODVETRANIE STRECHY 
JE KĽÚČOVÉ
Jednou z najdôležitejších zásad pri 
rekonštrukcii strechy je jej správne 
odvetranie. Vetraním sa vyrovnáva 
teplota vzduchu pod krytinou s teplotou 

KEĎ VAŠA STRECHA VYKAZUJE ZNÁMKY POŠKODENIA, MÔŽE 
BYŤ ŤAŽKÉ ZISTIŤ, ČI POSTAČÍ OPRAVA POŠKODENÝCH MIEST 
STRECHY, ALEBO JE VHODNEJŠIA JEJ REKONŠTRUKCIA. TU 
JE NIEKOĽKO DÔLEŽITÝCH VECÍ, KTORÉ TREBA ZVÁŽIŤ PRI 
VÝMENE STRECHY.

Ako zrekonštruovať  
šikmú strechu?
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vzduchu nad krytinou, odvádza sa vlh-
kosť zo spodnej časti krytiny a vnútorná 
vlhkosť prenikajúca z obytných priesto-
rov i nahromadené teplo v streche. „Ak 
nie je zabezpečený vetrací systém, zostáva 
strešný plášť a konštrukcia vlhká, a tak sú 
ohrozené všetky prvky konštrukcie strechy 
(krokvy, kontralaty, laty, krytina), čím 
môže byť skrátená životnosť a narušená 
funkčnosť strešného plášťa,“ vysvetľuje 
M. Dobrovodský. Zabezpečenie správ-
neho odvetrávania strešného plášťa je 
dokonca hlavnou podmienkou uplatne-
nia záruky na krytinu. Na odvetranie 
strechy neexistuje univerzálne pravidlo, 
pretože strešné krytiny majú rôzne sys-
témy realizácie odvetrania. Najčastejšie 
sa zanedbáva prevetrávanie strešného 
plášťa v hrebeni aj osadenie vetracích 
prvkov pod hrebeňom. Aby sa v strešnej 
konštrukcii nedržala vlhkosť, je nutné 
dodržať stanovený počet odvetrávacích 
prvkov uvedených v technickom liste. 
Pri rekonštrukcii šikmej strechy treba 
vždy zvážiť aj použitie vhodnej poistnej 
hydroizolačnej fólie, ktorá chráni stre-
chu pred zrážkami, prachom, nečistota-
mi, pomáha bezpečne odstrániť vlhkosť 
z interiéru a predlžuje jej životnosť. Ak 
fóliu vynecháte, vlhkosť môže znížiť 
účinnosť tepelnej izolácie a poškodiť 
strešnú konštrukciu. Výber strešnej fólie 
závisí od bezpečného sklonu, spôsobu 
využitia podkrovia, konštrukčnej nároč-
nosti strechy či miestnych klimatických 
podmienok. Vhodné sú napríklad fólie 
s integrovanou samolepiacou páskou pre 

zaistenie dostatočného zlepenia vzá-
jomných presahov. Pred rekonštrukciou 
strechy sa odporúča, aby ste výber fólie 
konzultovali s výrobcom či realizátorom.

NEVYNECHAJTE ANI ZATEPLENIE
Šikmé strechy sú v porovnaní s tými plo-
chými vo všeobecnosti výhodnejšie, pre-
tože znižujú veľkosť plochy vystavenej 
vonkajším vplyvom. Menší plášť budovy 
totiž znamená vyššiu tepelnú odolnosť, 
ktorá pomáha udržiavať v dome príjem-
nú teplotu počas celého roka. Energe-
tickú efektívnosť zvyšuje aj vetracia 
medzera, ktorá umožňuje vzduchu 
cirkulovať a tým odstráni horúci vzduch 
z budovy počas horúcich letných dní. 
Ak chcete dosiahnuť ešte väčšie úspory 
energie, pridajte izoláciu do medzery 
medzi strechou a interiérom. 

„Tepelná izolácia chráni podkrovie pred 
únikom tepla a zároveň aj pred prehrieva-
ním. V dome s plochou strechou nemusí byť 

  Použitie fólie na šikmej streche

 Strecha s vetracími škridlami

 Ak chcete dosiahnuť ešte väčšie úspory 

energie, pridajte izoláciu do medzery medzi 

strechou a interiérom.
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technicky možné izoláciu strechy inštalovať. 
Šikmé strechy preto predstavujú z energe-
tického hľadiska veľmi atraktívnu výhodu. 
Tepelná izolácia sa zvyčajne ukladá medzi 
krokvy a môžete si vybrať z niekoľkých 
materiálov. Najčastejšie sa používa sklená 
vata alebo minerálna vlna. Dôležitá je aj 
správna hrúbka tepelnej izolácie v kom-
binácii s vhodnou podstrešnou fóliou. Len 
tak bude strešný plášť fungovať celoročne 
tak, ako má,“ vysvetľuje Richard Klička, 
odborník z oddelenia stavebnín v marke-
tových predajniach Hornbach.

AKÚ KRYTINU VYBRAŤ?
Aj keď zvyčajne vyberáme strešnú 
krytinu podľa nášho vkusu, estetika by 
nemala byť na prvom mieste. Pri rekon-
štrukcii treba brať ohľad aj na jestvujúcu 
konštrukciu a jej nosnosť. Obavy z prí-
lišného zaťaženia strechy vyššou váhou 
krytiny sú mýtus. Hmotnosť strešnej 
krytiny totiž významne nezaťažuje 
konštrukciu krovu. Čo sa týka materiá-
lov strešných krytín, možností je dnes 
neúrekom. Jednou z nich je aj pálená 
škridla. Tá sa vyznačuje odolnosťou voči 
vonkajším vplyvom, vysokou mecha-
nickou pevnosťou a tiež protipožiarnou 
odolnosťou. V porovnaní s ostatnými 
krytinami ponúka výhodu stálofareb-
nosti počas celej doby životnosti. „Pri 
rekonštrukcii strechy sú vhodné škridly 

s možnosťou dostatočného posuvu. Rozsah 
posuvu niektorých škridiel je až 6 cm, 
vďaka čomu sa škridla prispôsobí latovaniu 
použitému na danej streche. Pokrývači 
si pri rekonštrukciách pochvaľujú najmä 
veľkoformátové škridly, ktoré sa vyznačujú 
nízkou hmotnosťou. Oproti bežným sklada-
ným krytinám môžu byť až o 20 % ľahšie, 
čo je výhoda pri zachovaní pôvodného kro-
vu. Počítať však treba so zmenou latovania 
krovu,“ odporúča M. Dobrovodský.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

 Vetraci pás Tondach EXTREME

 Škridly Tondach V11 získali viacero 

medzinárodných ocenení za dizajn

UŽITOČNÉ TIPY
• Doplnkové výrobky na odvetranie 
strechy: Pri hrebeni sa vzduch odvetráva 
buď vetracími škridlami, alebo vetrací-
mi pásmi pod hrebenáče. Tie chránia 
detail hrebeňa pred vniknutím vody pod 
strešnú krytinu. Veľmi dobrou voľbou 
je vetrací pás Tondach EXTREME, ktorý 
je vyrobený z kvalitného profilovaného 
hliníka.  Lepiaca vrstva WCS zaisťuje priľ-
navosť k podkladu už do 30 minút, a to 
až do – 5 °C.

• Správne prichytenie strechy: Neza-
budnite na správne prichytenie strechy. 
Použiť treba na to určené príchytky 
(klince, skrutky, viazací drôt odolné proti 
korózii alebo výrobcom určené príchyt-
ky). Potrebný počet príchytiek konzultuj-
te so svojím projektantom a stavebným 
dozorom. Bez ohľadu na sklon strechy 
je potrebné mechanicky prichytiť každú 
škridlu na štítovej hrane, hrebeni, nároží, 
úžľabí, pulte, odkvapovej hrane. 

• Použite komplexný strešný sys-
tém: Funkčnú a bezproblémovú strechu 
si poistite komplexným strešným systé-
mom od jedného výrobcu. Dopĺňanie 
skladby strechy lacnejšími alternatívami 
vás môže vyjsť v prípade nesprávnej 
montáže či poškodenia poriadne draho. 

• Zvoľte si skúseného pokrývača: Ne-
zabúdajte ani na odbornosť a reputáciu 
pokrývačskej firmy. Nesprávna realizácia 
či zle odvedená práca vám v budúcnosti 
môžu spôsobiť komplikácie.

KAMENNÉ OBKLADY, KAMENNÉ PLOTY, A LÍCOVÁ TEHLA
SLATÍN
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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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Luky plus s.r.o.
Holubyho 28 OC plus

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY
výroba, 

dodávka 
a montáž

o 

UŽ STE SA STRETLI S POJMOM „LETNÁ ZÁHRADA“ ?

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

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

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

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

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii
Čítate nás už viac ako 15 rokov
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VEDA DOKÁZALA, ŽE SLNEČNÉ LÚČE NÁM DODÁVAJÚ ENERGIU, ZLEPŠUJÚ NÁLADU 
A ZVYŠUJÚ PRODUKTIVITU. SME PRIPRAVENÍ KONAŤ A TÚŽIME PO ZMENE. PRÁVE PRETO SA 
MNOHÍ ĽUDIA PO JARNOM UPRATOVANÍ UVOĽNIA ALEBO MAJÚ CHUŤ SPESTRIŤ VZHĽAD 
SVOJHO DOMOVA. INŠTALÁCIA TIENIACEHO SYSTÉMU NA OKNÁ JE SKVELÝ SPÔSOB, AKO 
USPOKOJIŤ POTREBU PO NIEČOM NOVOM. REGULÁCIA SVETLA ZÁROVEŇ POMÔŽE VÁŠMU 
CIRKADIÁNSKEMU RYTMU.

Vpustite do domu  
slnečné lúče  
a načerpajte energiu

stavba strecha a podkrovie
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P
rirodzené svetlo môže zlepšiť vašu 
náladu, sústredenie a doplniť ener-
giu. Dokonca zvyšuje schopnosť 
detí učiť sa až o 15 % a pomáha vám 

koncentrovať sa aj počas práce. Dôležité 
je však mať možnosť ovládať intenzitu 
denného svetla vo vnútri vášho domova 
kedykoľvek počas dňa.

V prípade strešných okien je riešenie, 
našťastie, rýchle a jednoduché. Origi-
nálne rolety VELUX sú vyrobené na 
mieru pre vaše strešné okná VELUX. 
To znamená, že vždy perfektne sedia 
a ich inštalácia je jednoduchá – bez 
merania a rôznych úprav môžete rolety 
prispôsobiť svojim existujúcim oknám 
VELUX za 15 minút a v prípade potreby 
ich možno aj bez problémov vymeniť. 
Rolety VELUX podliehajú prísnemu tes-
tovaniu – tisíckrát otvorené a zatvorené, 
a vystavené extrémnym poveternost-
ným podmienkam. Vďaka týmto testom 
je zabezpečená ich dlhá životnosť. 
Žalúzie sú úplne bezšnúrové, čo zaručuje 
bezpečnosť vo vašej domácnosti. Všetky 
rolety tiež majú certifikát OEKO-TEX® 
a záruku, že neobsahujú škodlivé látky. 

VPUSTITE SLNEČNÉ LÚČE 
DO DOMU ALEBO ICH ÚPLNE 
ZABLOKUJTE
Štúdia z roku 2022 uverejnená na strán-
ke sleepfoundation.org uvádza, že denné 
svetlo má vplyv aj na náš cirkadiánsky 
rytmus: ak na nás skoro ráno dopadá 
svetlo, spôsobí to, že sme viac ospalí, 
zatiaľ čo dlhší odpočinok v tme posúva 
čas spánku na neskorší večer. Cirkadi-
ánsky rytmus súvisí aj s metabolizmom 
a duševným zdravím: napríklad sezónna 
afektívna porucha je typ depresie, ktorú 
vyvolávajú zmeny ročného obdobia, ne-
dostatok slnečného svetla alebo, naopak, 
príliš veľké množstvo svetla. Kontrola 
nad množstvom svetla v domácnosti 
určite prospeje nielen vašej nálade, ale 
aj fyzickému zdraviu.

Samotné strešné okno bez tienenia však 
nebude schopné poskytnúť celú škálu 
výhod, ako to dokáže okno s príslušen-
stvom. Regulácia intenzity denného 
svetla vám dáva možnosť prispôsobiť 
miestnosť vašim potrebám, či už ide 
o úplnú tmu na pokojný spánok, alebo 
tlmené svetlo na rodinné filmové po-

poludnie. Zatemňujúce rolety VELUX 
zablokujú 99 % všetkého prichádzajúce-
ho svetla bez ohľadu na to, akú farbu si 
vyberiete. Vďaka tomu sú preferovanou 
voľbou do spální a detských izieb, kde je 
pre dobrý spánok potrebná tma.
V iných miestnostiach, ako sú obývacie 
izby, domáce kancelárie alebo hracie 
miestnosti, vyhovuje svojmu účelu skôr 
mierne svetlo. V tomto prípade sú ide-
álnou voľbou zatieňovacie rolety, ktoré 
umožňujú vstup tlmeného svetla do 
miestnosti a zároveň účinne zabraňujú 
oslneniu.

OVLÁDAJTE ROLETY, AJ KEĎ SÚ 
MIMO DOSAHU
Keďže rolety VELUX sú k dispozícii 
v manuálnej aj diaľkovo ovládanej verzii, 
riadenie svetla nebude problémom ani 
pri strešných oknách mimo dosahu: 
všetky výrobky VELUX sú k dispozícii 
v elektrickej verzii a možno ich jedno-
ducho ovládať pomocou diaľkového 
ovládača, mobilnej aplikácie či dokonca 
automaticky pomocou senzorov.

OŽIVTE PODKROVIE FARBOU 
PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU!
Okná a prirodzené svetlo sú dôležitou 
súčasťou každého interiéru, ale rovnako 
dôležité sú aj látky a farby. Zakompono-
vanie nového farebného odtieňa alebo 
pridanie textílií vo vhodných farbách 
môže dodať vášmu podkroviu potrebný 
šmrnc. Práve preto vám kolekcia VELUX 
Colour by You umožňuje vybrať si z tisíc 
farieb a vytvoriť dokonalé rolety, ktoré 
budú ladiť s vaším interiérom. Vyberte 
si farbu roliet a prispôsobte ich interiéru 
tak, aby sa rolety stali nielen skvelým 
nástrojom na reguláciu svetla, ale aj 
jemným dekoračným prvkom.

Reko z materiálov VELUX

Foto: VELUX
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O
krem toho je tiež potreba tieto 
systémy rýchlo a ekonomicky inšta-
lovať. Napríklad aj chladenie môže 
zlepšiť výkon celého zariadenia, a 

to sú výzvy pre projektantov a inštala-
térske firmy.

RÝCHLO A EKONOMICKY 
NAINŠTALOVANÉ
Optigrün SolarGrünDach je samonosný 
systém, ktorý sa inštaluje bez narušenia 
hydroizolácie. Systém Sun-Root je pri-
ťažený váhou skladby súvrstvia zelenej 
strechy a je tak fixovaný proti vetru. 
Výhodou tohto systémového riešenia je, 
že nosný systém fotovoltických nosní-
kov nezasahuje do konštrukcie strešné-
ho plášťa či hydroizolácie a nepotrebuje 
bodové priťaženie. Vzhľadom na to, že 

stavba energetické alternatívy

konštrukcia nenarušuje hydroizoláciu, 
odpadajú aj prípadné opravy. Pritom je 
tento samonosný systém vďaka nená-
ročnej a rýchlej inštalácii ekonomicky 
výhodnejší ako ostatné systémy kot-
vené do strešnej konštrukcie. Systém 
Optigrün SolarGrünDach je koncipovaný 
tak, že úzke modulové pruhy umožňujú 
vysoký výkon aj na malom priestore. 
Vzhľadom na to, že vegetácia sa nachá-
dza pod fotovoltickými modulmi, môžu 
byť veľké časti strešnej plochy zelené.

ZELENÁ STRECHA PREDLŽUJE 
ŽIVOTNOSŤ
Súvrstvia zelenej strechy chránia hyd-
roizoláciu pred extrémnymi teplotami, 
slnečným žiarením, krúpami a poveter-
nostnými vplyvmi. Životnosť hydroi-
zolácie je dvojnásobná a jej prípadné 
opravy a sanácie prichádzajú do úvahy 
oveľa neskôr než pri klasickej streche 
bez vegetácie. Týmto je tiež zaručená 
dlhá a bezporuchová prevádzka inštalo-
vaného zariadenia, ktorá zároveň chráni 
hydroizoláciu počas servisu a prípadných 
opráv solárneho zariadenia. Je nutné 
len kontrolovať, aby vegetácia netienila 
fotovoltické panely, prípadne je možné 
pred fotovoltickými panelmi vytvoriť 
kačírkový pás a vyššie rastliny počas 
údržby vegetačnej strechy odstrániť.

ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY
Už jednoduché extenzívne strechy s ma-
lou výškou substrátu sú schopné zadržať 
40 – 70 % ročných zrážok v závislosti na 
mieste stavby. Zadržaná voda sa z väčšej 
časti odparí s pozitívnym účinkom ako 
ochladenie okolo objektu, zvlhčenie 
vzduchu a zachytenie prachových častíc. 
Kanalizačná sieť je odľahčená, počet 

SOLÁRNE ZARIADENIE NA 
VÝROBU ELEKTRINY BY MALO, 
POKIAĽ MOŽNO, PRINIESŤ 
ÚŽITOK A EFEKTIVITU, PRIČOM 
PRÁVE EFEKTIVITA JE ZÁVISLÁ 
NA RÔZNYCH FAKTOROCH. 
ZÁKLADNOU PODMIENKOU JE 
OPTIMÁLNE NASMEROVANIE 
K SLNKU, ABY BOLO MOŽNÉ 
ČO NAJLEPŠIE ZACHYTENIE 
SLNEČNÉHO ŽIARENIA.

Symbióza pre udržateľné bývanie
FOTOVOLTIKA A ZELENÁ STRECHA
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strešných vpustov môže byť znížený, 
priemer kanalizácie môže byť redukova-
ný a nevzniká potreba budovať retenč-
né nádrže. Tieto pozitívne vlastnosti 
v kombinácii s riešením retenčných 
striech Optigrün typ Meander a Drossel 
môžu dokonca viesť k zadržaniu všetkej 
zrážkovej vody na streche.

ÚČINNEJŠÍ FOTOVOLTICKÝ 
SYSTÉM
Účinnosť fotovoltického systému je vďa-
ka chladiacemu účinku zelenej strechy 
vyšší. Prevádzková teplota solárneho 
zariadenia totiž ovplyvňuje jeho výkon. 
Teploty vyššie ako 25 °C vedú k zníženiu 
výkonu, pričom výrobcovia týchto zaria-

dení udávajú stratu cca 0,5 % pre 1 °C. 
Preukázané a zmerané ochladenie pri 
odparovaní zvyšuje účinnosť fotovoltic-
kého systému až o 5 %.

DÔLEŽITÉ PRI PROJEKTOVANÍ A 
REALIZÁCII
Pri navrhovaní zelenej strechy so solár-
nym zariadením je vhodná súčinnosť 
jednotlivých remesiel (izolatér, realizá-
tor zelenej strechy, dodávateľ solárneho 
zariadenia), aby všetky inštalačné práce 
prebiehali bez problémov. Realizátor 
zelenej strechy potom môže vykonať re-
alizáciu súvrstvia zelenej strechy vrátane 
nosného systému solárnych panelov. 
Pred založením vegetácie je vykonaná 

inštalácia solárnych panelov a napojenie 
na elektrickú sieť. Založenie vegetácie sa 
realizuje nakoniec, aby nedošlo pri inšta-
lácii k poškodeniu.

Vegetácia realizovaná firmou Optigrün 
je navrhnutá tak, aby bolo zabránené 
tieneniu systému vysokou vegetáciou. 
Preto sú napríklad pod fotovoltické 
panely navrhnuté nízkorastúce rastliny 
a na ostatné plochy potom zmes bylín a 
tráv. 

Reko z materiálov Optigrün international AG

Foto: Optigrün international AG 

a archív redakcie

FOTOVOLTIKA A ZELENÁ STRECHA



74

stavba energetické alternatívy

E
urópa začína čeliť nedostatku 
zemného plynu. Krajiny hľadajú 
alternatívy, no je jasné, že vysoký 
dopyt uspokojiť nedokážu. Cena 

plynu bude ďalej rásť a vykurovanie 
sa pre domácnosti bude stávať čoraz 
nákladnejším. Riešením je využitie ob-
noviteľných zdrojov, z ktorých dnes už 
mnohé dokážu plnohodnotne nahradiť 
konvenčné zdroje. V domácnostiach 
sú takto využiteľné tepelné čerpadlá. 
Ich obstarávacia cena je o niečo vyššia 
ako v prípade plynových kotlov, no už 
pred drastickým nárastom cien plynu sa 
návratnosť investície pohybovala do 8 
rokov. A to nehovoríme o štátnych dotá-
ciách prostredníctvom programu Zelená 
domácnostiam, ktoré robili pre domác-
nosti zelené investície výrazne dostup-
nejšie. Pri súčasných cenách už môže 
byť návratnosť aj do 6 rokov, pričom 
je pravdepodobné, že bude s rastúcimi 
cenami plynu ďalej klesať.

RASTÚCE CENY PLYNU A ENERGIÍ NÚTIA EURÓPSKE KRAJINY ZINTENZÍVNIŤ PRECHOD NA 
UDRŽATEĽNÉ ZDROJE. ZEMNÝ PLYN, S KTORÝM SA DOTERAZ POČÍTALO AKO S PRECHODOVÝM 
PALIVOM, SA ZRAZU STÁVA ŤAŽKO DOSTUPNOU KOMODITOU A NAJLEPŠÍM SPOMEDZI 
AKTUÁLNE DOSTUPNÝCH RIEŠENÍ SÚ OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE. V SEKTORE 
VYKUROVANIA BUDOV MAJÚ NAJVYŠŠÍ POTENCIÁL NAHRADIŤ ZEMNÝ PLYN TEPELNÉ 
ČERPADLÁ. TO SI PRAVDEPODOBNE UVEDOMUJE AJ MINISTER HOSPODÁRSTVA RICHARD 
SULÍK, KTORÝ SA V OSTATNOM KOLE PROGRAMU ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM ROZHODOL 
VSADIŤ PREDOVŠETKÝM NA TEPELNÉ ČERPADLÁ.

Všestranné tepelné čerpadlá vzduch – voda 
môžu byť plnohodnotnou alternatívou
k plynovým kotlom
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VYSOKÁ EFEKTIVITA A MODERNÉ 
TECHNOLÓGIE
Moderné tepelné čerpadlá by mali 
z 1 kW dodanej elektrickej energie vy-
produkovať až 4 kW tepla, resp. chladu. 
Ak máte dom postavený v severnejšej 
časti Slovenska, musíte počítať aj s tuhý-
mi mrazmi. Medzi celosvetovo naje-
fektívnejšie riešenia patrí technológia 
Zubadan, vďaka ktorej dokážu tepelné 
čerpadlá s funkciou automatického 
rozmrazovania vykurovať do vonkajšej 
teploty až -28 °C, pričom do -15 °C po-
skytujú stále plných 100 % nominálneho 
výkonu. 

Kvalitu tepelných čerpadiel určujú aj 
moderné technológie. Len donedávna 
napríklad tepelné čerpadlá regulovali 
svoju činnosť výhradne na základe von-
kajšej teploty, až kým značka Mitsubishi 
Electric neprišla s jedinečnou autoadap-
tívnou ekvitermikou. Ide o algoritmus, 
ktorý sa dokáže zbieraním a vyhod-
nocovaním dát naučiť prevádzkovať 
domácnosť čo najefektívnejšie. Tepelné 
čerpadlo na základe získaných poznat-
kov prispôsobuje a nastavuje tak, aby 
dosahovalo čo najvyššiu efektivitu pri 
čo najnižšej spotrebe.

VEDIA AJ CHLADIŤ
Popri vykurovaní a ohreve vody doká-
žu niektoré typy tepelných čerpadiel 
vzduch – voda aj chladiť. Samozrejme, 
ide skôr o doplnkový spôsob chladenia, 
keďže teplota vody v potrubí (predovšet-

kým pri stenovom a stropnom chladení) 
je limitovaná rosným bodom. Ak je 
teplota vody pod týmto bodom, na trúb-
kach dochádza k zvýšenej kondenzácii. 
Všeobecne sa preto odporúča do systé-
mu púšťať vodu s teplotou nad +15 °C. 
Systém riadenia tepelného čerpadla sa 
musí doplniť o snímač rosného bodu, 
aby k vyššej kondenzácii nedochádzalo. 

Chladenie tepelným čerpadlom je vyu-
žiteľné v nízkoenergetických domoch 
s nízkoteplotnou vykurovacou sústavou. 
Ak chcete čerpadlom chladiť, je potrebné 
na to myslieť už pri výbere čerpadla. Nie 
každý model tepelného čerpadla dokáže 
aj chladiť. Rovnako je potrebný reverzi-
bilný hydrobox, prípadne kompatibilná 
akumulačná nádoba, ktorá zabezpečí 
plynulý odber chladnej vody do systému 
tepelného čerpadla a poskytne komfort-
né chladenie. 

Rovnako dôležité je však aj plánovanie 
vykurovacej sústavy. Najlepšie výsledky 
a najvyššiu mieru komfortu tepelné 
čerpadlo totiž ponúka pri stropnom 
chladení. Vo všeobecnosti sa neodpo-
rúča chladiť čerpadlom pri podlahovom 
kúrení. Chladná podlaha určite nie je 
definíciou komfortu a tiež môže pred-
stavovať aj zdravotné riziko. Podlahy 
tiež bývajú izolované, čo môže znižovať 
efekt chladenia. Svoju úlohu zohráva aj 
celková chladená plocha – čím je väčšia, 
tým je vyšší chladiaci efekt. Dôležité je 
tiež kvalitné tienenie a tepelná izolácia 
budovy.

DÔRAZ NA TRADÍCIU A KVALITU
Zorientovať sa v širokej ponuke na trhu 
nemusí byť vždy jednoduché. Základom 
je hľadať záruku kvality, akou je naprí-
klad japonská spoľahlivosť a výroba. 
Pod kvalitu sa podpisujú aj skúsenosti 
výrobcu. Tu odborníci odporúčajú sa 
obrátiť v prvom rade na dlhoročných 
výrobcov kompresorovej techniky, ako 
napríklad Mitsubishi Electric, ktorí sa 
pôvodne venovali výrobe klimatizačných 
jednotiek. Práve tí majú najkvalitnejšie 
a najefektívnejšie kompresory, ktoré sú 
základnou časťou tepelného čerpadla. 
Viac na www.vykuruj.sk.

Ing. Juraj Vedej

Foto: Mitsubishi Electric

PRI SÚČASNÝCH CENÁCH 
UŽ MÔŽE BYŤ NÁVRATNOSŤ 
AJ DO 6 ROKOV, PRIČOM JE 
PRAVDEPODOBNÉ, ŽE BUDE 
S RASTÚCIMI CENAMI PLYNU 
ĎALEJ KLESAŤ.



V
 dnešnom stavebníctve sa využíva-
jú rôzne prístupy a mnoho budov 
je postavených najmä na základe 
silných izolačných materiálov. 

Takto postavený dom či byt veľmi ťažko 
umožňuje akúkoľvek výmenu vzduchu 
medzi interiérom a exteriérom – to zna-
mená, že alergény a škodliviny nemôžu 
uniknúť, a tak zostávajú vo vnútorných 
priestoroch. Rovnako tak silné izolačné 
materiály sťažujú znižovanie vnútorných 
teplôt. Pre zdravú a komfortnú klímu je 
preto dôležité správne vetranie. 

ZABRÁŇTE PREHRIEVANIU
Veľké presklené plochy a izolácia ženú 
v lete teploty vo vnútorných priesto-
roch veľmi vysoko. Proti nežiadúcemu 
prehrievaniu interiéru vám dopomôžu 
žalúzie, markízy či dostatočný prísun 
čerstvého vzduchu. Väčšina ľudí využíva 
metódu otvorenia okien alebo klimati-
zácie. Otvorené okno vám negarantuje 
ochladenie, a to hlavne v prípade, že 
vzduch v exteriéri stojí a nehýbe sa. 
Takáto metóda navyše otvára možnosti 
prenikaniu aj jemného prachu, peľu, 
hluku dopravy alebo hmyzu. 
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stavba energetické alternatívy

Mnoho ľudí obľubuje klimatizáciu. Je 
pravda, že vzduch rýchlo ochladí a kli-
matizácia odstraňuje mnoho nevýhod 
spojených s otvoreným oknom, ale 
zároveň prináša tiež množstvo nových 
negatívnych aspektov. Klimatizáciu 
možno považovať za energeticky ná-
ročnú a nákladnú alternatívu, navyše 
spravidla nevymieňa vnútorný vzduch, 
pretože ten cirkuluje stále dookola. 

PRÍJEMNÁ TEPLOTA – ZDRAVÝ 
VZDUCH
Skvelou voľbou boja proti prehrievaniu 
je aj rovnotlakové – vyvážené vetra-
nie, ktoré zvyšuje pohodlie, zdravie a 
„obývateľnosť“ domácnosti, pretože 
pomáha predchádzať prehrievaniu a zni-
žuje plytvanie energiou. Tento systém 
výmeny vzduchu dodáva čerstvý vzduch 
z vonkajšieho prostredia, filtruje ho a 
upravuje na komfortnejšiu teplotu a vlh-
kosť pre použitie v domácnosti. Takéto 
vetranie sa nazýva vyváženým preto, 
lebo množstvo aktívne privádzaného 
čerstvého vonkajšieho vzduchu a aktív-
ne odvádzaného použitého vnútorného 
vzduchu je úplne rovnaké. To vytvára 
zdravú vnútornú klímu, rovnako ako 
príjemnejšiu teplotu privádzaného vzdu-
chu, to všetko prípadne v kombinácii 
s vhodným vykurovacím alebo chla-
diacim systémom. Navyše vzduchové 
filtre pomáhajú udržať nezdravé častice 
prenášané vzduchom mimo interiéru.

REKUPERÁCIA ČISTÍ VZDUCH 
A ZNIŽUJE NÁKLADY
Vo všeobecnosti sú ideálnym spôsobom 
vetrania systémy riadeného vetrania 
s rekuperáciou tepla a vlhkosti. Pri 
takýchto typoch môžu zostať okná 
zavreté a priestory budú aj tak zásobe-
né čerstvým, čistým vzduchom a bude 
znižovaný aj obsah CO2. Tým je podpo-
rená pohoda, dobrý spánok, schopnosť 
sústredenia a výkonnosť. Pri týchto 
typoch vetrania sa využívajú aj jemné 

Dopracujte sa s rekuperáciou 
k zdravému bývaniu

V NAŠICH DOMOVOCH 
A VNÚTORNOM PROSTREDÍ 
TRÁVIME PODĽA ŠTATISTÍK 
AŽ 90 % ČASU, A PRETO 
JE DÔLEŽITÉ, ABY BOLI 
VNÚTORNÉ PRIESTORY 
PRISPÔSOBENÉ SVOJOU 
KVALITOU AJ TOMU, KOĽKO 
ČASU V NICH TRÁVIME. 
S LETOM PRICHÁDZAJÚ AJ 
VYSOKÉ TEPLOTY, KTORÉ 
SPÔSOBUJÚ NEŽIADÚCE 
PREHRIEVANIE NAŠICH 
OBYDLÍ. EXISTUJÚ 
SPÔSOBY, AKO SI S VYŠŠÍMI 
TEPLOTAMI ZA OKNAMI 
PORADIŤ, TREBA SI VŠAK 
VYBRAŤ TAKÝ, KTORÝ V SEBE 
SKRÝVA OPTIMALIZÁCIU 
TEPLOTY A ROVNAKO TAK 
NEUŠKODÍ VÁŠMU ZDRAVIU.  
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filtre, ktoré zachytávajú prach a čiastoč-
ky peľu.

Takéto systémy sa stávajú nevyhnutnou 
súčasťou nielen nízkoenergetických 
a pasívnych stavieb, ale vďaka vzducho-
tesnej obálke a dôrazu na energetickú 
účinnosť budov, sú vhodným riešením 
ako z hľadiska dosiahnutia komfort-
nej vnútornej klímy, tak aj vzhľadom 
na úsporu energií. Optimálnu vlhkosť 
vzduchu v budove zasa zaistíte rekupe-
ráciou vlhkosti s pomocou entalpického 
výmenníka, ktorým sa optimalizuje 
relatívna vlhkosť vzduchu. 

Podľa zástupcu spoločnosti Zehnder, 
Jiřího Štekra, je najväčším prínosom 
rekuperácie záruka vysokej kvality 
vzduchu v interiéri. „Ďalšou výhodou je 
zachovanie hodnoty nehnuteľnosti, pretože 
pravidelnou výmenou vzduchu nedochádza 
k usadzovaniu vlhkosti a tvorbe plesní, kto-
ré by mohli nenávratne poškodiť konštruk-
ciu domu,“ dodáva. 

SYSTÉM BY MAL BYŤ 
OPTIMALIZOVANÝ 
Pokiaľ sa zamýšľate nad investíciou do 
rekuperácie, je dôležité, aby bol vetrací 
systém správne navrhnutý a optimalizo-
vaný pre daný dom či byt. „Jedine voľbou 
kvalitnej vetracej jednotky a hygienického 
rozvodu vzduchu získa zákazník vo svojom 
rodinnom dome alebo byte to, čo od systé-
mu vetrania s rekuperáciou tepla očakáva, 
a to je trvalo čerstvý zdravý vzduch. Na 

Princíp rekuperačnej výmeny vzduchu, prenos tepla a vlhkosti v letných dňoch

rozdiel od vetracej jednotky sa rozvody za-
budovávajú do stavby a po ich inštalácii už 
k nim nie je prístup alebo je veľmi obmedze-
ný,“ dopĺňa J. Štekr. Preto je dôležité, aby 
ste rozvodom vzduchu venovali veľkú 
pozornosť a volili ucelený systém od 
jedného výrobcu. 

VÝHODY SPOJENÉ  
S REKUPERÁCIOU
Najväčšou výhodou rekuperácie je 
zdravé a komfortné bývanie. S rekuperá-
ciou sa kvalita vzduchu vo vašom obydlí 
zlepší, čo má za následok zdravotné 
aj spoločenské faktory. Rovnako tak 
rekuperácia dokáže zvýšiť hodnotu vašej 
nehnuteľnosti. 

Rekuperácia povoľuje aj reguláciu vzdu-
chu v každej miestnosti zvlášť, avšak 
podľa zástupcu spoločnosti Zehnder to 
nie je potreba. „V bytoch je dobré zvoliť 
si referenčnú miestnosť na monitorovanie 
kvality vzduchu čidlom CO2. V noci to môže 

byť spálňa rodičov, kde spia dve osoby, 
a cez deň obývacia izba, kde sa pohybuje 
najviac osôb. Podľa hladiny CO2 vo zvolenej 
referenčnej miestnosti potom reguluje-
me intenzitu vetrania v celom byte, čo je 
jednoduché. Monitorovať kvalitu vzduchu 
v každej miestnosti by bolo zbytočne zložité 
a nákladné a neprinieslo by to veľký efekt. 
Úspora by bola veľmi malá a ekonomicky 
neodôvodniteľná,“ vysvetľuje odborník. 

Veľkým plusom je aj bezstarostná pre-
vádzka. Tým, že sú systémy zostavené 
z kvalitných komponentov, sú funkč-
né dlhé obdobie. Výrobcovia rovnako 
garantujú poradenstvo a svojich odbor-
níkov, ktorí zabezpečujú poradenstvo, 
inštaláciu a technickú podporu. 

Reko

Foto: Zehnder a archív redakcie
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stavba materiály

KVALITNÁ TERASA NIE JE ZBYTOČNÝ ROZMAR ANI LUXUSNÝ 
DOPLNOK. JE TO PRIESTOR, VĎAKA KTORÉMU MÔŽEME BYŤ 
VONKU NA ČERSTVOM VZDUCHU, A PRITOM V BEZPEČÍ DOMO-
VA. POSTAVIŤ NOVÚ TERASU JE TO NAJLEPŠIE ROZHODNUTIE, 
AKÉ PRE SEBA A SVOJICH NAJBLIŽŠÍCH MÔŽEME DNES UROBIŤ. 
MAJITELIA RODINNEJ NOVOSTAVBY NA OKRAJI MALEJ MORAV-
SKEJ OBCE SA ROZHODLI PRE TERASU Z KOMPOZITNÝCH DO-
SIEK TERAFEST®.

Inšpirujte sa novou 
terasou z WPC

N
ávrh a inštalácia terasy v Myslo-
čoviciach pri Zlíne išli od začiatku 
ruka v ruke so stavbou celého 
obydlia. Každý detail bol vopred 

premyslený ako po funkčnej, tak aj 
estetickej stránke. Cieľom bolo prepojiť 
obytnú časť domu s exteriérom tak, aby 
sa terasa stala neoddeliteľnou súčasťou 
života rodiny. 

MIESTO, KTORÉ LÁKA  
K ODPOČINKU AJ K ZÁBAVE.
Investori stavili na maximálnu jedno-
duchosť, čisté línie a decentné odtiene. 
O tom kde, prečo a ako by mala terasa 
stáť, mali jasno hneď od začiatku. Ná-
ročnejšie to bolo s jej výberom. Materiál 
mal dobre vyzerať, mal ladiť s domom, 
ale hlavne mal vydržať veľkú záťaž po 
desiatky rokov a bez problémov obstáť 
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pred bežnými vplyvmi počasia. To všet-
ko iba s minimom údržby.

STAVTE NA OVERENÉHO  
VÝROBCU 
Rodina konzultovala svoje predstavy 
so stavebnými odborníkmi a na zák-
lade získaných informácií sa rozhodla 
pre drevný kompozit. Výber finálneho 
dodávateľa nebol ľahký, na trhu je dnes 
celý rad dosiek z WPC, často nie celkom 
jasného pôvodu. Zvíťazila ústretovosť 
a referencie jedného z popredných 
európskych výrobcov a dodávateľov 
kompozitných dosiek, ktorý je zhodou 
okolností z Českej republiky.

Kompozitné terasy, ploty a obklady 
stien od spoločnosti WPC – Woodplas-
tic patria dlhodobo k úplnej špičke. 
Solídne plnoprofilové dosky Terafest® 
majú atraktívny dizajn a sú príjemné 
na dotyk. Patentovaná zmes obsahuje 
múčku zo starostlivo vybraných zvyškov 
dreva obohatenú o zdravotne nezávadný 
a recyklovateľný polyetylén HDPE.

NECHAJTE SI ZADARMO PORADIŤ 
A UŠETRITE
Dosky Terafest® rady Forest Plus s ne-
pravidelným žíhaním majú v Mysločovi-
ciach moderný šedý odtieň Inox a vďaka 
tomu dobre ladia s fasádou stavby. Mi-
mochodom, rovnaké dosky boli použité 
aj na unikátny pojazdný kryt bazéna. 

Reko z materiálov WPC – Woodplastic

Foto: WPC – Woodplastic

7 DÔVODOV, PREČO SI VYBRAŤ 
DOSKY TERAFEST®

Odolnosť a kvalita
Dosky Terafest® odolávajú všetkým 
bežným rozmarom počasia. Sú mini-
málne nasiakavé a rezistentné voči 
bazénovej chémii i slanej vode. 

Minimálna údržba
Údržba spočíva v občasnom ometení 
nečistôt a opláchnutí vodou. Dosky 
Terafest® sa nemusia brúsiť ani natie-
rať.

Atraktívny dizajn
Záujemcovia si môžu vybrať z veľkého 
množstva typov povrchov a kombi-
novať ich s celou škálou reprezen-
tatívnych a prirodzene pôsobiacich 
farebných odtieňov.

Ekológia
Polyetylén HDPE spĺňa rovnaké krité-
riá ako odolné termoplasty používané 
v nemocniciach. Drevná hmota po-
chádza zo zvyškov dreva z európskych 
lesov obhospodarovaných trvalo 
udržateľným spôsobom.

Bezpečnosť
Vďaka plnému profilu sa dosky 
Terafest® nekrútia, nedrobia a na ich 
protišmykovom povrchu sa netvoria 
triesky ani štepy. Sú tuhé, kompletne 
prefarbené a majú veľkú nosnosť.

Záruka až 25 rokov
Na svoje dosky vyrábané v stredočes-
kých Bukovanoch poskytuje WPC – 
Woodplastic záruku až 25 rokov. 
Každý z výrobkov opúšťajúcich bránu 
závodu je opatrený kódom garantujú-
cim kvalitu.

Profesionálny servis
Zákazníci WPC – Woodplastic sa môžu 
spoľahnúť na plne vybavené, zákaz-
nícky orientované terasové centrá 
a na širokú sieť certifikovaných predaj-

cov v Českej republike a na Slovensku.

Výsledok v podobe čiastočne zastrešenej 
terasy s celkovou plochou 119 m² pôsobí 
jednotne a prispieva k príjemnému poci-
tu z celého priestoru okolo domu.

Ako veľká výhoda sa v tomto prípade 
ukázal fakt, že záujemcovia o terasu 
z Českej republiky a zo Slovenska majú 
popri pestrej ponuke dobre zásobených 
skladov výrobcu k dispozícii aj rozsiahlu 
sieť spolupracovníkov WPC – Woodplas-
tic. Pretože práve tí dokážu záujemcom 
o novú terasu najlepšie a bezplatne po-
radiť s výberom dosiek, návrhom terasy, 
ale aj pomôcť s jej inštaláciou. Viac na 
www.woodplastic.sk.
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paleta aktuality

PIVNÉ NOVINKY Z HURBANOVA

Obľúbená slovenská pivná značka Zlatý Bažant, ktorej domovom je hurbanovský 
pivovar, predstavuje svoje novinky.   

Prvé slovenské pšeničné pivo bez alkoholu Zlatý Bažant 0,0% je veľmi osvie-
žujúce pivo s ovocnou vôňou a komplexnou chuťou. Vyniká svetlou farbou s jasným 
pšeničným zákalom a veľmi stálou a hustou penou. Aróma je ovocná, podčiarknutá 
tónmi banánov a špecifickou koriandrovou vôňou, ktorá je typická pre belgické štýly 
pšeničných pív. Tento pšeničný typ piva je ideálny práve pre tých, ktorí obľubujú pivné 
špeciály.

Zlatý Bažant Špeciál  
Hurbanovská IPA je vrchne kva-
sené, nefiltrované a za studena 
chmelené pivo s výborným pro-
filom. Ľahké až stredne plné telo 
s výraznou horkosťou a suchou 
koncovkou dotvára skvelý chuťový 
zážitok. Hurbanovská IPA má 
hutnú, krémovú a dlhotrvajúcu 
penu, čo je znakom dobre uvare-
ného a vyváženého piva. Vyniká 
osviežujúcou chuťou a ovocnými 
tónmi. Ide o vyvážené pivo v štýle 
session IPA, ktoré je dobre piteľné 
a mimoriadne obľúbené. 

www.zlatybazant.sk

OSVIEŽENIE NA CESTY SO SEBOU

Do prenosnej autochladničky Orava 
TF-200 s termoelektrickým chladiacim bo-
xom s objemom 20 litrov pohodlne uložíte 
potraviny aj PET fľaše s občerstvením, aby 
vás na cestách za letnými dobrodružstvami 
nedobehol ani smäd, ani hlad. Zmestia sa 
do nej aj 1,5-litrové fľaše s nápojmi vychla-
denými na tú správnu teplotu, ktoré vám 
uhasia smäd pri vode, na pikniku, v kem-
pe aj počas cestovania autom. Prenosná 
chladnička chladí potraviny až o 12 °C pod 
teplotu okolia, ale dokáže ich aj ohriať, a to 
až do teploty 55 °C. Má vysokokvalitnú izo-
láciu veka i celého tela, Eco režim a duálne 
napájanie 12 V/230 V. Váži len 3,2 kg a má 
vyklápaciu rukoväť pre pohodlný transport. 
Môže byť vaša za 79 eur. 

www.orava.eu

EXPRESNE NAMARINOVANÉ VĎAKA VÁKUOVANIU

Viete, ako vyšperkovať chuť mäsa na grilovačku? Ideálne je naložiť ho cez noc do mari-
nády, aby korenie prešlo celým pokrmom. Niekedy však na to zabudneme a na odležanie 
mäsa v marináde počas noci už nie je dostatok času. Avšak so súpravou na vákuova-
nie Zwilling Fresh & Save sa vďaka vákuu dostane marináda do mäsa už za 30 minút! 
Smart vákuovanie prináša spojenie elegantného dizajnu, efektívneho výkonu a smart 
aplikácie, ktorá vám uľahčí skladovanie potravín a zároveň sa postará o to, aby všetky 
suroviny aj hotové jedlá v chladničke a mrazničke vydržali až 5-krát dlhšie čerstvé. Súpravu 
so sklenenými nádobami a štyrmi opakovane použiteľnými vrecúškami kúpite v predajni 
Potten & Pannen – Staněk v NC Central Bratislava alebo online.

www.pottenpannen.sk
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NADCHNE KAŽDÉHO KUCHÁRA

Pokiaľ chcete od grilovania viac než len opečenie jedla, vaše nároky uspokojí jedine perfekt-
ný grilovací systém. Ten ponúkajú najnovšie grily Weber Genesis Ironman. „Ironman je 
špičkový gril s nekonečnými možnosťami. Na jeho mimoriadne veľkej grilovacej ploche Sear 
Zone sa dá pripraviť celé menu pre romantickú večeru vo dvojici, no tiež všetko pre veľkú 
párty grilovačku s priateľmi,“ pochvaľuje si novinku od 
Webera Zdeněk Pohlreich. Nekompromisný šéfku-
chár si potrpí na kvalitu. „Kvalita na tanieri sa začína 
kvalitnou prípravou. Weber Ironman vám 
ju zaručí zabudovanou inteligentnou 
technológiou Weber Connect a sy-
témom Weber Craft Gourmet BBQ, 
ktoré sa postarajú o dokonalý výsledok, 
aj keď ste len začiatočník v grilovaní,“ vysvet-
ľuje ambasádor grilov značky Weber Zdeněk 
Pohlreich. 

 www.weber.com/SK

PRIPRAVTE SI OSVIEŽUJÚCI KÁVOVÝ NÁPOJ S NOVINKOU KINLEY 
TONIC ZERO! 

Obľúbený tonik Kinley si teraz môžete vychutnať aj bez starostí o kalórie. Novinka 
Kinley Tonic Zero chutí skvelo samostatne, ale aj v miešaných nápojoch a navyše 
je úplne bez cukru. Vyskúšajte ho napríklad v kombinácii s kávou. Nápoj Espresso 
Tonic Zero vás počas letných horúčav dokonalo osvieži a nabudí. Jeho príprava je 
veľmi jednoduchá a rýchla. 

Na Espresso Tonic Zero budete potrebovať
• 125 ml Kinley Tonic Water Zero
• 35 ml Espresso Costa Coffee
• Grapefruitová kôra
• Rozmarín

Postup: Na spodok pohára vložíte ľad a zaleje tonikom. Pomaly, ideálne cez lyžičku, 
dolejete vychladenú kávu a dozdobíte kôrou grapefruitu alebo plátkom citróna. Pre 
ešte lepší efekt môžete pridať vetvičku rozmarínu. Na zdravie!

PRE MILOVNÍKOV DOMÁCEJ PIZZE

Pôvodne slúžila ako jedlo pre chudobných ľudí z Neapola. Dnes je 
však táto talianska špecialita jedným z najobľúbenejších jedál na 
svete. Reč je o pizze, ktorú si vďaka keramickej forme od bur-
gundskej značky Emile Henry môžete upiecť u vás doma v rúre, 
v peci alebo priamo na grile. Keramická tácka  na pizzu s vnútorným 
priemerom 36,5 cm je vyrobená zo žiaruvzdorného kameňa, ktorý 
odolá vysokým teplotám a výborne poslúži aj na krájanie a servíro-
vanie pizze. Kúpite ju v predajni Potten & Pannen – Staněk v NC 
Central Bratislava alebo online.

www.pottenpannen.sk   
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A
k to terén svojou rozlohou a spá-
dom dovolí, uvažovať môžete aj 
o tečúcej vode vo forme potoka 
alebo vodopádu. Jednotlivé prvky 

sa zásadne líšia v investičných nákladoch 
a aj v požiadavkách na údržbu, s čím sa 
oplatí oboznámiť skôr, než si ich necháte 
naprojektovať či, nebodaj, začnete s rea-
lizáciou. Okrem vstupnej investície teda 
prihliadajte aj na čas a financie, ktoré si 
bude konkrétny vodný prvok na danom 
stanovisku vyžadovať. Spadá sem čis-
tenie, výmena filtrov, samotné náklady 
na vodu spojené s napustením a neskôr 
doplňovaním kvôli odparovaniu.

Na otázku, čo hovoria o vodných plo-
chách v záhrade trendy, odpovedá Ferdi-
nand Leffler z ateliéru Flera: „Trendom sú 
vodné prvky ako také: vodná pumpa, bio- 
pool, vodné kanáliky. Dnes sa dá k akejkoľ-
vek architektúre vymyslieť adekvátna for-
ma vody – okolo funkcionalistickej vily sa 
navrhne minimalistický kanálik, prírodné 
jazero pristane vidieckym chalupám. Vlna 
s biotopickými jazerami už dosiahla svoj 
vrchol a mnoho ľudí zistilo, že sa o vodu 
v jazere nepostará s takou ľahkosťou, akú 
predpokladali, a tak k slovu prichádza citli-
vé zapojenie bazénov do záhrady. Hovorí sa 

im biopools – technológiou bazény, vizážou 
jazierka.“

JAZIERKO JE BLIŽŠIE K PRÍRODE
Pre jazero hovorí fakt, že ponúka výhľad 
na premenlivosť vysadenej pobrežnej 
zóny. Voda v jazere je chutná a voňavá, 
žiadny chlór. Prírodný vzhľad záhrady 
docielite pomocou kúpacieho alebo 
okrasného jazierka. Navyše aj voda 
v ňom je prírodná, takže používanie 
bazénovej chémie tu nemá miesto. Pri-
rodzený charakter podporíte použitím 
prírodných materiálov, ideálne miest-
neho pôvodu. „Jazero záhrade pristane. 
Rozhodne sa však nemusí tváriť ako malý 
rybník, môže mať jednoduchý geometrický, 
strohý pravouhlý tvar. Taká prírodná vodná 
plocha sadne do menších alebo moderných 
záhrad oveľa lepšie. Naopak, malé ľadvinky 
a násilne organicky rozvlnené tvary jazier 
často v záhradách vyzerajú prinajmen-
šom smiešne a umelo,“ hovorí Ferdinand 
Leffler.

DÔLEŽITÁ JE STAROSTLIVOSŤ
Ohraničenie kúpacej a rastlinnej zóny 
dobre zaistíte dreveným alebo kamen-
ným predelom. V rastlinnej zóne upred-
nostnite štrk v nevýraznom odtieni, 
aby vynikli predovšetkým rastliny a 
vodná plocha ako taká. Taktiež farba 
hydroizolácie má byť tmavá, nenápadná. 
Podstatným detailom sú kvalitne spra-
cované prechody jednotlivých plôch, čiže 
nadväznosť na okolité povrchy tak, aby 
nikde nevykukovala hydroizolácia.

Vedeli ste, že jazierko je v porov-
naní s bazénom menej tolerant-
né na zlyhanie starostlivosti? 
Zatiaľ čo bazénovou ché-
miou sa voda v bazéne dá 
relatívne rýchlo upraviť, 
obnovenie biologickej 

VODNÝ PRVOK DOKÁŽE 
OŽIVIŤ PRAKTICKY AKÝKOĽVEK 
EXTERIÉROVÝ PRIESTOR, 
NAVYŠE VODA JE ŽIVOT. JEJ 
PRÍTOMNOSŤ V ZÁHRADE 
NÁM ROBÍ DOBRE.MOŽNO 
SA AJ VY ROZHODUJETE, 
ČI SI ZAOBSTARÁTE BAZÉN, 
ALEBO JAZERO. NA VÝBER 
MÁTE HNEĎ NIEKOĽKO 
MOŽNOSTÍ, A TO OD 
KLASICKÉHO BAZÉNA, CEZ 
KÚPACIE ALEBO OKRASNÉ 
JAZIERKO S POBREŽNOU 
ZÓNOU VODNEJ VEGETÁCIE 
AŽ PO MENŠIE REALIZÁCIE 
S  JEDNODUCHÝM OBEHOM. 

Voda patrí do záhrady
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rovnováhy jazierka v prípade jej naruše-
nia môže trvať týždňa či mesiace. Účin-
ne tomu predchádzať napomôže dobre 
zvolená a nadimenzovaná technológia 
a správne nastavená údržba. Okrasné 
a kúpacie jazierka sú na technológiu 
podobne náročné.

OD BIOTOPOV PO BIOPOOLY
Ak sa netúžite kúpať spolu s rastlinami, 
vedzte, že kúpacie jazierka sa delia do 
piatich typov podľa zastúpenia rastlin-
nej zóny, a to od minima až po rozsiahle 
plochy zelene, ktoré sa výrazne podie-
ľajú na procese čistenia vody. Jeden 
zo spomínaných typov je práve úplné 
oddelenie kúpacej a rastlinnej časti.

Na otázku, koľko plochy jazierka musia 
pokrývať rastliny a koľko zostáva na 
kúpanie, odpovedá Ferdinand Leffler: 
„Neexistuje jednoznačná odpoveď. Záleží 
na tom, pre aký typ jazera sa rozhodnete. 
Rozdeľujeme 5 základných typov. Na jednej 
strane sú to biotopy, ktoré nepotrebujú 
pobrežnú zónu, sú to tzv. biopooly, ktoré sa 
čistia cez biologické filtrácie. Rastliny v oko-

lí biopoolu sú vecou estetickou, nespolieha-
me sa na ne. Na druhej strane sú prírodné 
jazerá, kde sa plne spoliehame na prírodné 
postupy. Tu by mali rastliny zaberať dve 
tretiny plochy hladiny. Na korene rastlín sa 
viažu baktérie, vyžierajú organiku z vody. 
Stále platí, že voda v jazere sa musí hýbať 
a  nemala by prekročiť 21 °C, potom sa kazí 
a zelená.“

NESKROTNÝ ŽIVEL
Avšak pozor! O jazero sa musíte starať 
viac ako o bazén. Bazén má sofistiko-
vané technológie dávkovania chémie, 
biopool to ešte nevie. V jazere musíte 
kontrolovať biologickú hladinu. Keď už 
sa raz voda vizuálne pokazí, je ťažké ju 
dostať späť do prírodnej čírej hladiny. 
Keď odchádzate na dovolenku, zariaďte 
si niekoho, kto sa vám na vodu občas 
príde pozrieť. Inak hrozí, že zvyšok 
leta nestrávite kúpaním, ale nápravou 
nevzhľadnej vody. „S jazerami sa to dnes 
v záhradách všeobecne trochu preháňa. Je 
to jednoducho trend. Do jazera musíte byť 
nadšenci. Pokiaľ vás rozhodí občasné zako-
lísanie priezračnosti vody, potom jazero nie 
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je nič pre vás. Prírodná voda jednoducho ni-
kdy nebude taká poslušná ako tá bazénová, 
sterilná,“ upozorňuje Ferdinand Leffler.

VO VÍRE VODY ALEBO BAZÉNOVÁ 
KLASIKA
Bazén v záhrade pôsobí najlepšie, keď je 
zapustený do terénu, čo však nie je vždy 
možné. Technické riešenie je možné 
prispôsobiť konkrétnej situácii. Kúpaciu 
sezónu výrazne predĺži zastrešenie, no 
kvôli jeho estetike je pre architektov 
výzvou, ako sa ním popasovať, aby 
v priestore nerušilo. Ak máte malé deti, 
práve zastrešenie alebo pochôdzne lame-
lové zakrytie zaistí ich bezpečný pohyb 
v záhrade a je tiež opticky prijateľnejšie 
než oplotenie vodného prvku. „Pokiaľ 
bude bazén zakrytý, neumiestňujte ho pred 
terasu ani francúzske okno obývačky, ale 
radšej do miest, kde vás pri každodennom 
pohľade do záhrady nebude rušiť. V priesto-
re záhrady pôsobí zastrešenie väčšinou 
pomerne umelo, takže býva celkom výzva 
zapojiť ho do záhrady vtipne a vkusne,“ 
odporúča Ferdinand Leffler.

ZAHAĽTE ICH DO ZELENE
Ak je to možné, naplánujte si vedľa ba-
zéna aj posedenie, terasu alebo dokonca 
vonkajšiu kuchyňu. Doprajte si pobyt 
v priamej väzbe na otvorený bazén. 
„Poloha bazéna by mala byť otvorená, 
slnečná a priaznivci bazénov ju radi vidia 
aj v patričnej vzdialenosti od listnatých 
stromov. Ja mám, naopak, rád, keď je 
bazén doslova obklopený väčšími listnatý-

mi stromami; zjemní to jeho prítomnosť a 
spríjemní užívanie lepšie ako čokoľvek iné,“ 
vraví Ferdinand Leffler.

Veľkou výhodou bazéna zostáva, že sa 
v ňom pri využití dostupných techno-
lógií dobre udržuje čistá voda a že sa 
dá prihrievať aj v chladnejších ročných 
obdobiach.

Pri projektovaní bazéna radí Ferdinand 
Leffler dbať na také detaily, ako je napo-
jenie hrany bazéna na okolité povrchy, 
predovšetkým terasu. Nepodceňte tiež 
nasvietenie bazéna, trblietanie prebub-
lávajúcej vody vám za dlhých letných 
večerov vytvorí krásnu atmosféru. 
Nadzemné bazény zahaľte do zelene; 
ak vyčnievajú do priestoru, tak záhradu 
hyzdia. Myslite na zázemie aj hlučnosť 
potrebnej technológie. Zariadenie 
ideálne schovajte do suteréne domu 
alebo pod terasu (počítajte so zvukovou 
izoláciou). Pozdĺž bazéna je všeobecne 
dobré vysadiť čo najviac zelene, poriad-
ny trávovo-trvalkový záhon pritiahne 
bazén pekne k záhrade.

Nie ste si istí, aký veľký bazén – poprí-
pade s akými funkciami – realizovať? 
„Pokiaľ má niektorý z vašich priateľov 
bazén, tak si ho u neho vyskúšajte. Ak 
potrebujete vo vode urobiť aspoň pár temp, 
počítajte s dĺžkou minimálne deväť metrov,“ 
odporúča Ferdinand Leffler na záver. 

TIP

Online kurz Žijte ve své zahradě vám 

pomôže pri plánovaní alebo rekonštrukcii 

vlastnej záhrady. Minikurz Chytře na reali-

zaci vám zase pomôže svoje sny uskutoč-

niť ihneď a bez veľkých nákladov. 

www.zijtevesvezahrade.cz. 

Ferdinand Leffler 
je zakladateľom ateli-
éru záhradnej tvorby 
Flera a spoluzaklada-
teľom galérie súčas-
ného sochárstva 

Flera Gallery. So svojím tímom realizuje 
súkromné a verejné zákazky v Českej re-
publike, na Slovensku, v Rakúsku, Kanade 
či africkom Zanzibare. Ateliér Flera je 
držiteľom niekoľkých prestížnych ocenení 
súťaže „Zahrada roku“, ktorú každoročne 
usporadúva Svaz zakládání a údržby 
zeleně. 

www.flera.cz
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ŤAŽKO POVEDAŤ, KOMU 
PRVÝKRÁT NAPADLO 
ZMONTOVAŤ ZO STAREJ 
POUŽITEJ PALETY KUS NÁBYTKU. 
FAKTOM VŠAK JE, ŽE TO NEBOL 
ZLÝ NÁPAD, PRETOŽE PALETOVÉ 
STOLY, KRESLÁ ČI POSTELE 
SÚ V POSLEDNÝCH ROKOCH 
ČORAZ OBĽÚBENEJŠIE. DREVENÉ 
PALETY SÚ LACNÝM A ĽAHKO 
DOSTUPNÝM MATERIÁLOM 
A ZÁROVEŇ SA ĽAHKO 
OPRACOVÁVAJÚ. VĎAKA TOMU 
JE Z NICH MOŽNÉ VYROBIŤ 
NAOZAJ ORIGINÁLNE KÚSKY, 
ČI UŽ DO INTERIÉRU, ALEBO NA 
ZÁHRADU. AKO SA O TENTO 
TYP NÁBYTKU STARAŤ, AK JE PO 
ROKOCH UŽ TROCHU Z FORMY 
A CHCETE MU VRÁTIŤ PÔVODNÝ 
GLANC?

Ako sa starať o záhradný 
nábytok z paliet?
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I
nteriérový nábytok z paliet vydrží dlhé 
roky bez akýchkoľvek zásahov. Ten 
záhradný však musí celoročne odo-
lávať poveternostným vplyvom i UV 

žiareniu, a tak potrebuje z času na čas 
náležitú starostlivosť. 

AKO SA DO RENOVÁCIE PUSTIŤ? 
Starý, odlupujúci sa a zájdený náter z pa-
liet najprv poriadne zbrúste šmirgľovým 
papierom, aby bol povrch hladký. Drevo 
zbavte prachu a nečistôt a predtým, 
než sa pustíte do farebného tónovania, 
naň ešte použite impregnačný náter. 
Vhodný je napríklad Xyladecor Xyla-
mon HP BPR, ktorý nábytok ochráni 
pred drevokazným hmyzom a hubami. 
Zvyšuje zároveň priľnavosť vrchného 
náteru a vyrovnáva nasiakavosť dreva. 
Pri impregnovaní sa vždy riaďte pokyn-
mi výrobcu. Väčšinou však stačí na drevo 
použiť len jednu vrstvu impregnačného 
náteru.

VÝBER VRCHNÉHO NÁTERU
Po naimpregnovaní dreva je potom už 
celkom na vás, aký typ vrchného náteru 
použijete. Vybrať si môžete medzi 
lakom, ktorý drevo chráni pred vonkaj-
šími vplyvmi a zachováva jeho priro-
dzený vzhľad, alebo lazúrou, ktorá ho aj 
čiastočne zafarbí, či farbou, ktorá povrch 
dokonale prekryje. Natieranie by v kaž-
dom prípade malo prebiehať v stálom 
a suchom počasí s teplotami 5 – 30 °C.
Ak túžite po originálnych trendy odtie-
ňoch, nájdete ho medzi krycími lazúrami 
Luxol Dekor. Je to krycia olejová lazúra 
na vodnej báze na dekoratívne nátery 
na drevo, ktorá ho zároveň chráni pred 
poveternostnými vplyvmi a UV žiare-
ním. Náter vyniká stálymi farebnými 
odtieňmi s matne saténovým vzhľadom, 
a zároveň ponecháva viditeľnú štruktúru 
dreva. Okrem náterov všetkých dreve-
ných prvkov v exteriéri sa hodí aj na 
natieranie v interiéri.

NEZABUDNITE NA DOPLNKY
Ľudia sa často zameriavajú len na 
najpoužívanejšie a najväčšie predmety a 
často zabúdajú na drobné doplnky, ktoré 
skvele doplnia ich príjemný priestor, 
ako napríklad záhradná lampa. Aj tá 
však potrebuje náležitú starostlivosť. 
Pred samotným natieraním je potrebné 
predmet zbaviť uvoľnenej hrdze a nesú-

držných zvyškov starého alebo 
poškodeného náteru. Na to sta-
čí oceľová kefa a brúsny papier. 
Starostlivo odstráňte všetok 
prach a nečistoty a povrch odmastite 
čistiacim prostriedkom alebo riedidlom 
v závislosti od typu farby. Povrch kovo-
vého predmetu musí byť suchý a čistý. 
Náter nanášajte štetcom alebo valče-
kom aspoň v dvoch vrstvách. Ideálnym 
pomocníkom je Hammerite Priamo na 
hrdzu kováčska farba –  jednozložko-
vá, na vzduchu schnúca antikorózna a 
dekoratívna farba na železné kovy (oceľ, 
železo, liatina) pre použitie v exteriéri 
a interiéri. Farba je špeciálne vyvinutá 
priamo na skorodovaný kov a poskytu-

je aktívnu ochranu proti korózii až na 
8 rokov. Vďaka novej technológii DUAL 
TECH je zaručená vysoká vodoodpudi-
vosť náteru. Náter sa vyznačuje krátkym 
časom schnutia a ľahko sa používa.

Reko z materiálov AkzoNobel Coatings

Foto: AkzoNobel Coatings
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P
ripravte sa na leto spolu s IKEA 
a vytvorte si svoju oázu pre oddych 
aj zábavu. Je to jednoduchšie, ako 
si myslíte.  

ZÚTULNITE SI BALKÓN A ODDY-
CHUJTE AKO NA DOVOLENKE
Načerpajte potrebnú energiu do ďalších 
letných dní priamo na svojom balkóne. 
Čerstvý vzduch a zeleň vo vás vyvolá 
harmonizujúci pocit, pri ktorom aspoň 
na chvíľu zabudnete na každodenné 
starosti. Či už začnete deň na balkóne 
s čerstvými raňajkami, alebo na chvíľu 
zabudnete na svet po práci s knihou 

v rukách, zaobstarajte si sedenie, 
ktoré bude pohodlné a praktické 
zároveň. 

Nenechajte sa rozladiť ani neočaká-
vanou návštevou. Pre svojich pria-
teľov  majte vždy po ruke skladacie 
stoličky FEJAN, ktoré po skončení 
návštevy ľahko zložíte a odložíte, 
čím ušetríte miesto. Stolička je 

odolná a nenáročná na starostlivosť, 
pretože je vyrobená z lakovanej ocele 
a plastu. 

Pokiaľ bývate v obkolesení ďalších pane-
lových domov a chýba vám na balkóne 
súkromie, jednoducho ho vytvoríte po-
mocou závesnej tyče s textíliami. Tie sa 
postarajú o príjemný tieň a oživia balkón 
farbami. Priehľadný baldachýn SOLIG 
vám zas poskytne súkromie aj dostatok 
prirodzeného svetla, ktoré sa vám zíde 
najmä pri čítaní. 

Máte pocit, že sa na váš balkón nič 
nezmestí? Malý balkón ešte neznamená, 

SVIEŽA ZELEŇ, 
DOMÁCA ZÁHRADKA ČI 
ZASLÚŽENÝ ODDYCH – 
TO VŠETKO SI MÔŽETE 
DOPRIAŤ NIELEN NA 
VEĽKEJ TERASE, ALE 
POKOJNE AJ NA MALOM 
BALKÓNE. ABY STE VŠAK 
TIETO TEPLÉ MESIACE 
PREŽILI V PRÍJEMNOM 
PROSTREDÍ, TREBA SA 
DO PRÍPRAVY PUSTIŤ 
ČÍM SKÔR.

Vychutnajte si  
letné dni vonku
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že  sa nemôže stať vaším najobľúbenej-
ším miestom v domácnosti. Ak potrebu-
jete viac úložných priestorov, zamerajte 
sa na celú výšku. Použite nástenné úlož-
né diely alebo stojan s viacerými polica-
mi, na ktorých môžete pestovať bylinky 
alebo usporiadať rôzne dekorácie. 

Pobyt na balkóne si bez výčitiek užívajte 
pokojne aj do neskorých nočných hodín. 
Využite teplé letné večery naplno, 
vytvorte si útulné hniezdočko pod 
holým nebom a dotvorte si romantickú 
atmosféru pomocou LED svetelných 
reťazí UTSUND. Tie nevyžadujú žiad-
nu elektrickú inštaláciu, iba batérie.  
Zabudovaný časovač zapne svetlo vždy 
v rovnakom čase a nechá ho zapnuté po 
dobu 6 hodín.  

OSLÁVTE LETO V ZÁHRADE  
ČI NA TERASE
Vychutnávajte si bežné letné dni spolu 
s rodinou a priateľmi. Na to, aby ste 
oslávili každodenné radosti, naozaj nepo-
trebujete špeciálne príležitosti. Zvyčajne 
k tomu postačí iba dobré počasie a tí 
správni ľudia. Ak chcete hostí prekvapiť 
nielen dobrým jedlom, ale aj tematickou 
výzdobou, stavte na limitovanú kolekciu 
ANLEDNING, vďaka ktorej pripravíte 
nezabudnuteľnú oslavu v červených 
tónoch inšpirovaných vlčím makom. 

V kolekcii nenájdete iba dizajnové prvky, 
ale aj veľmi praktických pomocníkov. 

Podnos so sieťkou proti hmyzu vám 
napríklad pomôže ochrániť jedlo pred 
neželanými stravníkmi. 

V elegantných sklených pohároch mô-
žete hosťom podávať chutné nápoje od 
výmyslu sveta. Majú jednoduché tvary, 
no vrúbkovaný povrch skla a svetlohne-
dá farba im dodávajú slávnostný nádych. 
Aby mali hostia občerstvenie vždy po-
ruke, aj keď sa zábava naplno rozprúdi, 
poskytnite im vlastný podnos na jedlo 
a nápoje.

Keď už ste sa rozhodli pre oslavu v ex-
teriéri, pokojne preneste von aj svoju 
kuchyňu. Ako na to? S kombináciou 
kuchynského ostrova s grilom uvaríte 
obed či večeru priamo na 
terase či v záhrade. 
Séria GRILLSKÄR je 
modulárna, takže si ľahko 



92

relax záhrada

vytvoríte zostavu, ktorá vám bude doko-
nale vyhovovať. 

STAVTE NA ŠTÝL, ALE AJ NA 
PRAKTICKÝCH POMOCNÍKOV
Zažite väčšiu zábavu počas letných 
stretnutí pod šírym nebom s novou lam-
pou s Bluetooth reproduktorom VAPPE-
BY, ktorá prehrá všetky vaše obľúbené 
piesne jednoduchým ťuknutím na funk-
ciu prehrávania Spotify Tap™. Vonkajší 
reproduktor má jedinečný zakrivený 
dizajn s rukoväťou, vďaka ktorej môžete 
s reproduktorom ľahko manipulovať. 
Pre prípad, že by toto leto nebolo také 
slnečné, ako dúfate, lampa VAPPEBY je 
odolná aj voči dažďu. Bezproblémový 
zvuk tak docielite kedykoľvek za akých-
koľvek vonkajších podmienok.

EXISTUJE NIEČO LEPŠIE AKO 
LETNÁ „SIESTA“? 
Zdriemnite si na pár minút v kolísajúcej 
sa hojdacej sieti a načerpajte energiu do 
ďalších hodín. Aby ste efekt ešte znáso-
bili, pridajte ľahkú deku alebo niekoľko 
vankúšov s poťahom GULLBERGSÖ. Ten 
sa ľahko udržiava čistý a svieži, a záro-
veň látka, z ktorej je vyrobený, je odolná 
voči vyblednutiu.  Pôvodnú farbu si tak 
zachová oveľa dlhšie.  

Nie všetci máme to šťastie, že nám vyho-
vuje veľkosť našich balkónov. Niektorí 

z nás neustále 
bojujú o viac 

priestoru. 

Prečo však neskúsiť využívať priestor 
praktickejším spôsobom? Policový diel 
HYLLIS vám pomôže na balkóne udržia-
vať poriadok, ale môže vám tiež splniť 
vaše pestovateľské sny. Pridajte naň 
ochranný kryt a vytvorte malý skle-
ník, v  ktorom sa dajú pestovať bylinky 
či drobná zelenina. Musíme vás však 
upozorniť, že kryt nedokáže ochrániť 
bylinky pred maškrtnými jazýčkami 
spolubývajúcich.

Ušetriť priestor na malom balkóne vám 
pomôže aj praktický stolík TORPARÖ, 
ktorý bol špeciálne navrhnutý do malých 
priestorov. Jeho výhodou je najmä 
to, že sa dá zavesiť v rôznych výškach 
a prispôsobí sa každému typu balkónu 
s klasickým zábradlím. Odolné materiály 
nenáročné na starostlivosť vám umožnia 
vyťažiť z vášho života vonku maximum. 

Grilovanie s rodinou a priateľmi vždy 
znamená dobré chvíle a chutné jedlo. 
Čo však robiť v situácii, keď nevlastníte 
žiadnu väčšiu terasu či záhradu? Vyberte 
sa do parku a zoberte so sebou malý gril 
na drevené uhlie KÅSEBERGA s rukovä-
ťou na prenášanie. Gril sa dá jednoducho 
sklopiť, aby pri preprave a skladovaní 
zaberal menej miesta. Dobre sa hodí aj 
na grilovanie pórovitých alebo malých 
kúskov, napríklad rýb alebo nakrájanej 
zeleniny. Mriežka je pomerne hustá, 
takže cez ňu tieto kúsky neprepadnú. 
Prieduchy zlepšujú prívod vzduchu 
do nádoby, čo zvyšuje teplotu grilovania 
a urýchľuje prípravu jedla.

Reko

Foto: IKEA a archív redakcie
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kvitnúce lúčne kvety rozchodníkové koberce 

Záhradník LUKAS - lúčne kvety a rozchodníky pre extenzívne zelené strechy

Myšlienky s budúcnosťou.

Pohoda za každých okolnosti
Či zatepľujete novostavbu alebo rekonštruujete starší dom, Baumit open je ideálnym
riešením. Pozostáva z navzájom zosúladených, difúzne otvorených komponentov najvyššej
kvality. Baumit open pozitívne ovplyvňuje vnútornú klímu a prináša tepelnú pohodu v zime i v
lete. Vďaka vysokej paropriepustnosti je ideálnym riešením pre staršie domy so zavlhnutými
stenami. Rovnako je vhodný na novostavby z pórobetónu alebo iných vysoko paropriepu-
stných murovacích prvkov. V prípade požiadavky na rýchly postup výstavby je optimálnym
riešením, ktoré napomáha rýchlemu odburávaniu zabudovanej vlhkosti zo stavebných pro-
cesov na stavbe.

Baumit open
■ Špičkový, vysoko paropriepustný tepelnoizolačný systém
■ Rovnaká paropriepustnosť ako tehlové murivo
■ Optimálna vnútorná klíma, príjemné bývanie

Ktoré zateplenie vám prinesie
optimálnu pohodu?

Baumit 
open

Baumit Info-linka: 02/59 30 33 33, 59 30 33 66, 041/50 76 651

Baumit Open inzercia iny obr 210x280.indd   1 17.10.2017   10:07

• obnovu plochých striech vrátane zateplenia
• realizáciu vegetačných striech, pochôdznych terás

a parkovísk
• máme všetky potrebné certifikáty a pracujeme

podľa ISO 9001

Zabezpečujeme výstavbu na kľúč:

BEZÚDRŽBOVÉ 
PLOCHÉ STRECHY

STRESTAV UNI s.r.o.
Gruzínska 36, 821 05 Bratislava 
tel.: 02/4342 5026, fax: 02/4342 5028 
e-mail: strestav@strestav.sk

Naša firma je členom 
Cechu strechárov Slovenska

OBNOVY, REKONŠTRUKCIE A NOVOSTAVBY 
PLOCHÝCH STRIECH A TERÁS

NÁVRH RIEŠENIA  
A TECHNICKÝCH DETAILOV

VEGETAČNÉ STRECHY
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T
erasy sú ideálnym miestom na 
záhrade, kde si môžete užívať teplé 
počasie alebo voľný čas s rodinou a 
priateľmi. Extrémne letné horúča-

vy a podcenenie správneho návrhu však 
môžu spôsobiť, že aj tá najkrajšia terasa 
ostane nevyužitá. 

ZAČNITE OD ZÁKLADOV
Výber vonkajšej dlažby je prvou úlohou, 
ktorú musíte absolvovať pri návrhu 
dokonalej terasy. „Pred kúpou podlahovej 
krytiny si musíte najskôr ujasniť, ako bude 
plocha využívaná. Do okolia bazéna voľte 
protišmykové podlahy, ako sú napríklad 
WPC dosky alebo keramická dlažba. Pre 
príjazdové cesty či záhradné chodníky sa 

zas výborne hodia betónové dlažby, ktoré 
sú k dispozícii v mnohých dekoroch. Dre-
vená klasika vynikne dobre v okolí celého 
domu, počítať však musíte s pravidelnou 
údržbou a nátermi. Menej odolné drevo 
bude tiež viac náchylné na teploty a časom 
sa môže vykrúcať,“ upozorňuje David 
Benda, odborník z oddelenia záhrady 
v projektových marketoch Hornbach.

ABY VÁS POČASIE NEZASKOČILO
Či už si čítate pri bazéne, alebo grilujete 
vonku s rodinou a priateľmi, skryte sa 
pred silným slnkom pod slnečníkmi. 
Chránia vás pred ultrafialovými lúčmi, 
takže si môžete užívať čas strávený 
vonku bez obáv zo spálenia. Zadovážte 

V POSLEDNÝCH ROKOCH SME 
SI UVEDOMILI, AKÉ DÔLEŽITÉ 
SÚ VONKAJŠIE PRIESTORY. OD 
POKOJNÝCH RAŇAJOK PO 
RODINNÉ VEČERE STRÁVENÉ 
POD HVIEZDNOU OBLOHOU – 
TERASY SA STALI ROZŠÍRENÝM 
OBYTNÝM PRIESTOROM. 
PRÁVE PRETO SA ARCHITEKTI 
ČORAZ VIAC ZAMERIAVAJÚ 
NA TO, ABY BOL AJ EXTERIÉR 
POHODLNÝ AKO VAŠA OBÝ-
VAČKA. 

Vytvorte si dokonalú terasu
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si voľne stojaci terasový slnečník, ktorý 
môžete ľubovoľne premiestňovať, alebo 
si kúpte taký, ktorý sa zmestí do stredu 
stola na terase. 

Ak slnečník nestačí, môžete pristaviť 
k domu markízu. Vyrábajú sa v nie-
koľkých štýloch a ich inštalácia môže 
byť rovnako jednoduchá ako otvorenie 
slnečníka. „Markízy sa vyrábajú v nie-
koľkých konštrukčných typoch: kazetové, 
kĺbové, puzdrové a balkónové markízy, ale 
tiež markízy upínacie alebo s padacími 
ramenami. Ich inštalácia je jednoduchá – 
postačí ich pripevniť k nosnej stene domu. 
Okrem pestrých dekorov a konštrukčných 
typov môžete vyberať aj spôsob ovládania – 
manuálny alebo elektrický,“ hovorí David 
Benda.

DOŽIČTE SI SÚKROMIE
Čím viac času trávite vonku, tým viac sa 
vám bude žiadať súkromie od pohľadov 
okoloidúcich či susedov. Ploty sú výbor-
ným riešením, ako dosiahnuť dostatok 
súkromia medzi vaším pozemkom 
a ulicou. Dizajn oplotenia by mal ladiť 
s vaším domom a s okolitým prostredím, 
ale nemal by byť na prvom mieste. 

Šikovným pomocníkom sú aj živé ploty 
a kríky. Aby vám takáto pohľadová 
ochrana neprerástla cez hlavu, bude 
si vyžadovať pravidelné zastrihávanie 
a polievanie.

BOHÉMSKE NEBO
Vyčarujte bohémsku atmosféru na 
vašej terase kombinovaním a vrstvením 
farieb, materiálov a motívov. Experi-
mentujte so vzorovanými kobercami, 
zaobstarajte si rastliny rôznej výšky a 
vyberte si pohodlný vonkajší nábytok, 
na ktorom môžete relaxovať, kdekoľvek 
vás napadne. „Závesné hojdacie kreslá sa 
tento rok stali skutočným hitom. Vyzerajú 
štýlovo a terase dodajú bohémsky a uvoľne-
ný vzhľad. Pre väčšie pohodlie je potrebné 
doplniť hojdačku mäkkými vankúšmi a 
dekou. Alternatívou k závesnému kreslu 
je hojdacia sieť upevnená v rohu terasy,“ 
vysvetľuje David Benda z Hornbachu.

NIELEN OKRASNÉ RASTLINY
Rastliny na terasu jednoducho patria. 
Ak však nemáte dostatočne priestrannú 
záhradu, nemusíte sa rozhodovať medzi 
okrasnou záhradou alebo priestorom na 
posedenie. Ideálnym riešením sú vyvý-
šené záhony, ktoré sú praktické a krás-

ne. Druhou možnosťou sú vertikálne 
záhrady. „Záhrady, ktoré rastú smerom 
hore, šetria miesto, ale aj zlepšujú esteti-
ku každého vonkajšieho priestoru. Zvislú 
záhradku vytvoríte veľmi jednoducho 
s mrežami na popínavé rastliny. Nechajte 
ich obrásť okrasným brečtanom alebo na ne 
zaveste kvetináče s kvetmi, papraďami či 
sukulentami,“ dodáva odborník z Horn-
bachu. Viac informácií sa dozviete na 
stránke www.hornbach.sk.

Reko z materiálov Hornbach

Foto: Hornbach
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V
erejný priestor, napríklad vnút-
roblok sídlisk, dokáže byť centrom 
diania, ktorý scelí komunitu 
a vytvorí z nej dobrých susedov. 

„Kvalitne navrhnutý a prevedený priestor 
vie ponúknuť miesto na hru, zábavu, 
šport aj relax zároveň,“ hovorí autorizo-
vaný architekt zo Študio-21 plus Juraj 
Jurík. Kumšt tkvie v dodržaní zásad. 
„Spolupráca s kvalitným architektom 
pomôže pripraviť návrh, ktorý zohľadní 
atribúty funkčnosti priestoru a jeho vízie 
do budúcnosti: ako sa budú meniť potreby 
užívateľov, ako sa bude meniť zeleň, ako 
budú ihrisko a priestor náročné na údržbu,“ 
podotýka. 

UNIKÁTNE RIEŠENIA
Bez okolkov, bývanie rastie s obyvateľmi 
a centrom diania je vždy ihrisko – detské 
alebo športové. Spoznávajú a stretávajú 
sa tam deti aj dospelí, vytvárajú a utužu-
jú sa tu kamarátske a susedské vzťahy. 
Aj preto sú kvalita a dizajn prvkov a 
prevedenie dôležité. A nielen to. „Herné 
prvky na detskom ihrisku by vždy mali byť 

relax štýl

správne rozmiestnené, aby sa deti mohli 
bezpečne hrať, a rozdelené do zón podľa 
veku,“ vysvetľuje architekt zo Študia-21 
plus. Unikátne ihrisko sa dá vytvoriť aj 
na malom priestore, ťahaním prvkov 
do výšky. Príkladom je ihrisko v bra-
tislavskom Urban Residence, ktoré je 
úsporné do priestoru, no bohaté na hry 
a štýlové riešenia. „Vo viacerých mestách 
sme realizovali aj tematické ihriská, ktoré 
zas zvýraznia prírodné, kultúrne či iné špe-
cifiká, napríklad detské ihrisko v Kolárove,“ 
hovorí Juraj Jurík. Architekt sa môže 
inšpirovať aj námetom z vedy. „Takto 
vzniklo ihrisko s vesmírnou témou na 
školskom dvore Spojenej školy Novohradská 
v Bratislave,“ dodáva. 

Športovému ihrisku tiež stačí pár met-
rov štvorcových, aby bolo pre viaceré 
športy, napríklad s využitím multifunkč-
ných herných panelov či interaktívneho 
herného povrchu. „Kvalitné riešenia 
umožnia, že lopta zostáva pri hre vo vnútri 
a materiál vykazuje nižšiu mieru hlučnosti 
pri jej nárazoch,“ spresňuje.

PRI PLÁNOVANÍ VEREJ-
NÉHO PRIESTORU, NA-
PRÍKLAD VNÚTROBLOKU 
SÍDLISK, SA DÁ POHRAŤ 
S PODOBOU IHRISKA, 
KOMUNITNEJ ZÁHRADKY 
ALEBO INEJ ODDYCHOVEJ 
ZÓNY A VYTVORIŤ KVALIT-
NÝ, ZDRAVÝ A UNIKÁTNY 
PRIESTOR. 

01 Detské tematické ihrisko v Kolárove 

umožní popri hre deťom spoznať aj 

históriu a kultúrnu pamiatku susedov. 

02 Ihrisko s vesmírnou témou 

na školskom dvore Spojenej školy 

Novohradská v Bratislave má aj unikátny 

bezpečný dopadový povrch.

 03 Výborné odozvy od profesionálnych 

trénerov sú na kruhovú posilňovňu 

Sportpoint od holandského výrobcu 

Denfit, ktorá plnohodnotne nahradí 

klasickú „činkáreň“.

04 Ihrisko v bratislavskom Urban 

Residence je úsporné do priestoru, 

no bohaté na hry a štýlové riešenia.

01
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FILOZOFIA PRIESTORU
„Potrebné je nastaviť celú filozofiu priesto-
ru,“ upozorňuje odborník zo Študio-21 
plus. Najmä ak má byť v priestore viac 
relaxačných zón, musí byť bezpečný aj 
z pohľadu rizika stretov medzi deťmi 
a športujúcimi, chodcami či cyklistami. 
Mal by byť celý inkluzívny, aj s dostatoč-
ne širokými chodníkmi a v jednej úrovni, 
aby bol pohyb možný aj pre vozíčkarov 
a mamičky s kočíkmi. Bezpečný povrch 
tlmiaci pád môže byť z materiálu, ktorý 
je vodopriepustný. Znižuje sa riziko 

pádu a zachytená voda sa dá využiť pre 
komunitnú záhradku a zároveň môže 
byť ekologický. „Na ihriskách využívame 
jedinečný materiál s granulami Nike Grind, 
ktoré obsahujú určité percento recyklátu 
zo starých tenisiek Nike,“ vysvetľuje Juraj 
Jurík.

KVALITA STOJÍ, ALE VYPLATÍ SA
Je dôležité, aby sa investor pridŕžal 
projektovej dokumentácie a nenechal sa 
zatlačiť do zámeny riešení s nižšou kvali-
tou. „Najmä ihrisko by malo byť realizova-

né s jasným konceptom priestoru. Dôležitá 
je správna realizácia základov pre herné 
prvky a ich profesionálna montáž,“ upo-
zorňuje architekt. Herné prvky by mali 
byť certifikované a materiálovo vhodné 
na nestrážený verejný priestor. „Aj preto 
je dobré siahnuť po kvalitných riešeniach, 
inak aj architektom vhodne navrhnutý 
verejný priestor utrpí pri realizácii, pretože 
v snahe zlacniť projekt sa realizujú riešenia, 
ktoré sa po pár rokoch prejavia v zvýšených 
nákladoch na opravu a údržbu, a ohroze-
ná je aj bezpečnosť,“ upozorňuje Juraj 
Jurík. Naopak, kvalitné riešenie, ktoré 
je nominálne drahšie, bude mať v koneč-
nom dôsledku dlhšiu životnosť, nižšie 
náklady na opravy a údržbu a bude tak 
ekonomickejšie aj ekologickejšie. 

Reko z materiálov Študio-21 plus

Foto: Študio-21 plus
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Š
irázania majú na všetko čas, nikam 
sa neponáhľajú a neradi cestujú 
mimo svojho milovaného mesta. 
Dôkazom je aj básnik Háfez, ktorý 

celý svoj život strávil v milovanom Širáze 
a písal o láske a opojnom víne. Víno sa 
v Širáze od Chomejnýho kultúrnej revo-
lúcie nevyrába, no bohémska a uvoľnená 
atmosféra tu panuje dodnes. Prečítajte si 
nášich 7 tipov, kam sa vybrať a čo zažiť 
v najpohodovejšom meste Iránu.

01. HAFÉZOVA HROBKA:  
AKÝ JE TVOJ ŠŤASTNÝ VERŠ?
Básnik Háfez nie je len „maturitou 
otázkou“ pre študentov. Jeho verše na 
spôsob horoskopu dodnes pomáhajú 
Iráncom robiť dôležité rozhodnutia. 
Takmer každý mladý Iránec má vo svo-
jom smartfóne nainštalovanú aplikáciu 
„Hafézových veštieb“. Stačí odrecitovať 
krátku modlitbu a poprosiť básnika 
o radu v ťažkej životnej situácii. Apli-
kácia vám potom vygeneruje niektorý 
z Hafézovych veršov, ktorý vám pomôže 
vrhnúť správne svetlo na váš problém. 
Romantickejší spôsob, ako získať svoj 
„šťastný verš“ od Háfeza, je nechať si 
ho vybrať na kúsku papiera z košíka od 
andulky pri básnikovej hrobke. 

Pri básnikovej hrobke v príjemných 
záhradách Musalla na severnom brehu 
sezónnej rieky Khoshk panuje pohodo-
vá atmosféra. Stretávajú sa tu rodiny, 
priatelia a užívajú si príjemnú klímu 

O ŠIRÁZE SA HOVORÍ AKO O MESTE KVETOV A BÁS-
NIKOV. PRÁVE ODTIAĽTO POCHÁDZAJÚ LEGENDÁRNI 
POETI HAFÉZ A SAADI. ŠIRÁZANIA BY POVEDALI, ŽE 
JE TO AJ MESTO PÔŽITKÁROV. REŠTAURÁCIE TU PO-
DÁVAJÚ MIMORIADNE CHUTNÉ JEDLO, RUŽE KVITNÚ, 
VTÁKY SPIEVAJÚ A ŠATY ŽIEN SÚ PESTREJŠIE AKO 
KDEKOĽVEK INDE. 

ŠIRÁZ 
mesto pôžitkárov
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relax cestovanie

záhrad a vzájomnú spoločnosť. Živo je 
tu aj večer, kedy má miesto veľmi peknú 
svetelnú atmosféru.

02. BAZÁR VAKIL:  
NA PRÁZDNO NEODÍDEŠ
Hlavný bazár iránskeho Širázu sa nachá-
dza v historickom centre mesta. Budova 
dnešného bazáru s krásnymi lomenými 
klenbami je dielom dynastie Zand z 18. 
storočia. Vakil v preklade znamená „zá-
stupca“. Karim Khan z dynastie Zand, 
ktorý dal bazár prestavať do dnešnej 
podoby, sám seba nazýval „zástupcom 
ľudu“ skôr ako kráľom. Bazár ukrýva 

krásne námestia s fontánami, ktoré boli 
v minulosti karavánserájmi. Nájdete 
tu remeselné dielne šperkárov, obcho-
dy s kobercami, tradičnými látkami či 
omamnými parfémami. Nechajte sa 
pohltiť jeho uličkami a určite neodídete 
s prázdnymi rukami.

03. ZÁHRADY ERAM:  
RAJ NA ZEMI
Eram – Ferdous – Pardis – Paradise – 
Raj. Botanické záhrady Eram v sever-
nom Širáze sú predstavou raja na Zemi. 
Nie je jasné, kedy sa začalo s výstavbou 
záhrad, avšak historické dôkazy nazna-

02

03 04 05
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čujú, že tu záhrady boli už počas vlády 
Seldžukov (11. – 14. storočie). Dnes sú 
historické perzské záhrady Eram zapí-
sané do zoznamu UNESCO ako svetové 
kultúrne dedičstvo. Počas akademického 
roku sú plné študentov z blízkej Širázkej 
univerzity, ktorí tu piknikujú pri jazere 
a čakajú na ďalšiu prednášku. Zatúlajte 
sa medzi nekonečné kvetové záhony, na 
alej cyprusových stromov a nadýchajte 
sa sladkej vône ruží s každým vánkom.

04. RUŽOVÁ MEŠITA:  
NASIR AL-MULQ
Ktorá je to tá „ružová mešita“? Tá 
postavená v 19. storočí za vlády Kadžá-
rovskej dynastie širázskym aristokratom 
Nasirom al-Mulqom. Zaujme nádhernou 
vitrážovou výzdobou, ktorá v interiéri 
mešity vytvára neobyčajné svetelné 
divadlo. Na kachličkovej výzdobe fasád 
dominuje ružová a žltá farba (oproti 
modrej a tyrkysovej, ktorú nájdeme vo 
zvyšku Iránu). V detailoch dekóru kach-
ličiek rozoznávame ruže a vtáky. Ako 
inak, sme v Širáze. :)

Hoci vitráže sú dnes väčšinou použí-
vané v kostoloch, objavené boli v Sýrii 
v 7. storočí. V Iráne sa používali najmä 
za vlády dynastií Safavid a Kadžar. 
Svetlo je hlavnou črtou mnohých mešít, 
pretože je v islame hlavným symbolom 
Boha. 

05. ŠIKMÁ VEŽA V ŠIRÁZE:  
CITADELA KARIM KHAN
Citadela Karim Khan v centre mesta 
bola postavená ako súčasť komplexu krá-
ľovskej dynastie Zand. Je pomenovaná 

po Karimovi Khanovi a slúžila ako jeho 
sídlo. Má obdĺžnikový tvar, pripomína 
stredovekú pevnosť a má aj svoju šikmú 
vežu!

A ako to, že je veža citadely šikmá? 
Keď sa dostal k moci Reza Pahlaví, dal 
citadelu premeniť na väznicu. V starom 
kráľovskom hamame v blízkosti onej 
veže bola zriadená kúpeľňa pre väzňov. 
Pôvodná kanalizácia väzenskú prevádz-
ku nezvládala a vežu začalo podmývať. 
Všimli si to, až keď sa veža začala naklá-
ňať a našťastie ju včas zachránili.

06. HAMAM VAKIL:  
SALÓN KRÁSY Z ČIAS CHÁNOV
Okrem kráľovských kúpeľov vo vnútri ci-
tadely sú v Širáze aj mestské „verejné kú-
pele.“ Nachádzajú sa v blízkosti Vakilov-
ho bazáru a mešity a boli postavené ako 
súčasť komplexu Zandovskej dynastie. 
Kúpele pozostávajú z hlavných miest-
ností a oktagonálnej šatne, kde si hostia 
vyzliekli šaty a obliekli sa do plachiet. 

Nachádza sa tu bazén s horúcou vodou, 
ktorou bola zohrievaná mramorová 
podlaha v hlavnej sále. V hamame ste 
mohli využiť služby maséra, ktorý vás na 
horúcom kameni intenzívne drel drsný-
mi tkaninami a oblieval studenou vodou. 
Takto vám rozprúdil krvný obeh a zbavil 
vás odumretej kože. V hamame pracovali 
aj zubári či holiči. Pred odchodom z toh-
to niekdajšieho salónu krásy ste si ešte 
posedeli pri vodnej fajke a čaji a zaplatili 
za všetky vykonané procedúry. 

07. PERZSKÁ KUCHYŇA:  
ČO OCHUTNAŤ V ŠIRÁZE?
Večer ožívajú ulice v okolí bazáru 
s mnohými kaviarňami a reštauráciami, 
kde sa výborne najete. Perzská kuchy-
ňa je za stáročia ovplyvnená kuchyňou 
z neďalekej Arábie, strednej Ázie, ale aj 
z Turecka či Kaukazu. Je veľmi výživná 
a aj napriek používaniu množstva kore-
nín nie až tak pikantná. Používa sa veľa 
byliniek, šafránu, ale aj sušeného ovocia 
či šťavy z granátového jablka. Okrem 
rôznych druhov kebabu, typických pre 
celý región, sú v Iráne vyhľadávané 
špeciality ako khorest (niekedy aj ako 
chorešt) zložený z ryže, kúskov hovä-
dzieho mäsa, šošovice a surovej cibule. 
Veľkú popularitu medzi Iráncami má ab-
ghust alebo dizi, kde ide o zmes dusenej 
zeleniny, šošovice, niekedy strukovín, 
zemiakov, rajčín, ktorú si človek roztlačí 
na kašu a naberá si ju kúskom chleba 
alebo placky. Polievky majú Iránci tiež 
veľmi chutné a najčastejšie bývajú bez-
mäsité, buď zeleninové (zelerová) alebo 
zo strukovín. V Širáze by ste mali určite 
ochutnať aj aromatický čaj s kvetom 
pomarančovníka. 

V Širáze je hlavne treba spomaliť a uží-
vať si jeho pohodovú atmosféru. Sadnite 
si na čaj, spravte si piknik v parku a dajte 
sa do reči s miestnymi. Tieto stretnu-
tia vám zostanú v pamäti ešte dlho po 
návrate domov. 

Zuzana Čaprnková, sprievodkyňa CK Victory 

Travel

Foto: CK Victory Travel
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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. 

V tomto kole predplatiteľskej súťaže sme vylosovali troch výhercov, ktorí získavajú 
uvedené ceny:

1. CENA: Fritézu TEFAL ActiFry Genius v hodnote 239 €  
 získava Dobošová Emese, Senec
2. CENA: Kuchynský robot GORENJE v hodnote 117 €
 získava Rydzyk Ladislav, Kiarov
3. CENA: Prenosný Bluetooth reproduktor Crater, 20 W v hodnote 59 € 
 získava Ing. Noskovič Peter, Bratislava 

Výhercom Výhercom predplatiteľskej súťažepredplatiteľskej súťaže úprimne gratulujeme! úprimne gratulujeme!  

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

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

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

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

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

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

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk

1. CENA

3. CENA

2. CENA
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Číslo 2/2022 – 16. ročník   www.domabyvanie.eu

Akcia platí do 30.6.2022.

SIEMENS VÁM DÁ 500 €

NA ORESI KUCHYŇU!

Akcia platí do 30.4.2022.H
20
13
01
48

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

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

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

Vybavení, design a kvalita

0.10 CZ-2021

Cena za zvláštní design, technologii, inovaci a funkci

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

Ušetrite lesy aj peňaženku!
Siemens vám pridá 500 € na novú Oresi kuchyňu, stačí 
si pri kúpe kuchynskej linky vybrať 3 spotrebiče z aktuálnej
Oresi ponuky spotrebičov Siemens.
Viac na www.oresi.sk/siemens_akcia 

DIZAJN A FUNKČNOSŤ V JEDNOM DOPRACUJTE SA S REKUPERÁCIOU K ZDRAVÉMU BÝVANIU
VODA PATRÍ DO ZÁHRADY VYCHUTNAJTE SI LETNÉ DNI VONKU
ŠIRÁZ – MESTO PÔŽITKÁROV

ÁTRIOVÝ DOMOV – VILA VNÚTORNÁ KRAJINA DOMOV, KTORÝ ODZRKADĽUJE POKOJ V DUŠI 
UMENIE V OTÁZKACH ELEGANTNÁ A NADČASOVÁ KÚPEĽŇA KREATÍVNE ÚPRAVY STIEN
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2022SMART V ROKU 
pomáha ušetriť ešte viac

Kvalita vnútorného priestoru 
je u nás prehliadaná

dab_02_22 titulka.indd   1dab_02_22 titulka.indd   1 5. 6. 2022   15:28:055. 6. 2022   15:28:05




