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Tipy a triky na dokonalú kuchyňu
NÁVŠTEVA IRIS ENTHOVEN UPROSTRED AMSTERDAMU I KOVY SO VZNEŠENÝM PRÍBEHOM 
BYT SKROMNÝCH ROZMEROV S VYUŽITÍM NA MAXIMUM I KUCHYNSKÍ POMOCNÍCI 

Obnova budov – investícia, ktorá prináša úsporu 
AKO NA INŠTALÁCIU VEĽKOFORMÁTOVÝCH OBKLADOV I EKONOMICKÉ VYKUROVANIE DOMU

ZÁHRADNÁ KUCHYŇA – ČO O NEJ POTREBUJETE VEDIEŤ? 
UMENIE V KRAJINE ALEBO LAND ART AKO V NEBI
OSTROV SANTORINI – ČIERNA PERLA EGEJSKÉHO MORA

DETSKÁ IZBA 
pre školákov



Š KÁ R OVAC I A  M A LTA  S  B R I L A N T N Ý M 
VÝ KO N O M ,  FA R BY  S O  ŠTÝ LO M .

Epoxidová škárovacia malta s brilantným 
výkonom: farebná škála, ktorá vyzdvihne to najlepšie 
z každého systému obkladov a dlažieb v kombinácii 
s neuveriteľnou, dlhoročnou trvácnosťou. Farby 
Mapei sú zastúpené vo všetkých radoch škárovacích 
mált a kombinujú sa s tmelom Mapesil AC.

 ● JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA 

 ● NENASIAKAVOSŤ A ĽAHKÁ ÚDRŽBA 

 ● ODOLNOSŤ VOČI BAKTÉRIÁM A PLESNIAM 

 ● POMÁHA UDRŽIAVAŤ INTERIÉRY ZDRAVŠIE 

 ● ŠIROKÁ FAREBNÁ ŠKÁLA 

 ● VHODNÁ PRE ŠKÁRY DO ŠÍRKY 15 mm 

700 + MAPECOLOR METALLIC SAHARA

Viac na mapei.sk



Zostavte si pergolu na mieru
a odošlite nezáväzný dopyt
na www.artosi.sk

www.artosi.sk

Hliníková pergola ARTOSI a screenová roleta ALFA-ZIP,

to je dokonalé súznenie moderného designu a praktickosti.

Samonosná bioklimatická pergola ARTOSI aj exteriérová

látková roleta ALFA-ZIP sú rýdzo české výrobky

prichádzajúce 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



Chráni drevo, šetrí prírodu.

www.nadrevo.sk

AQUA DECOR

Ekologická tenkovrstvá lazúra 

DREVOLUX AQUA DECOR je tenkovrstvá olejová lazúra na vodnej 
báze s obsahom vosku, vhodná na povrchovú úpravu dreva. Používa 
sa na nátery drevených dekoračných predmetov, obkladov, zábradlia, 
dreveného interiérového a záhradného nábytku, altánkov, lavičiek, 
plotov a iných stavebno-stolárskych výrobkov z dreva.
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l Rozlúčte sa s horúcimi letnými dňami štýlovo 

a vychutnajte si prichádzajúce babie leto naplno, 
veď jeho atmosféra dokáže príjemne naladiť. 
Využite tieto dni, kedy môžete byť s rodinou 
alebo priateľmi vonku a tešte sa zo spoločne 
strávených chvíľ. Nestresujte sa, že už je tu jeseň, 
dni sa skracujú a treba toho veľa stihnúť. Všetko sa dá zvládnuť. 
No a keď prídu tie pochmúrnejšie jesenné dni, tak ich ľahšie 
prekonáte pracovnou aktivitou.

Zatiaľ si to môžete v pokoji naplánovať a verím, že s prispením 
tohto aktuálneho vydania sa vám to podarí. Nestrácajte čas, 
nezaoberajte sa globálnymi otázkami sveta alebo tým, čo zmeniť 
neviete, ale zamerajte sa na to, čo zmeniť viete a môžete. Selektujte 
a vyberajte si to najvhodnejšie pre vás, čo viete využiť pre zlepšenie 
kvality vášho života. Neplytvajte energiou – ani tou vašou, ani tou, 
korá je potrebná pre váš domov.

Práve takýmto témam sme sa venovali v tomto aktuálnom 
vydaní – od obnovy bývania až po tepelnú pohodu a úspory 
energie za vykurovanie. Navyše teraz do istej mieri pomôže 
s financovaním aj štát. Vytvorte si domov, v ktorom nájdete 
vnútornú pohodu a v ktorom budete spokojnejšie žiť.

Prajem vám veľa energie a peknú jeseň.
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REKONŠTRUKCIA PODKROVNÉHO BYTU V PRAHE – NUSLÍCH JE NESPORNÝM DÔKAZOM TOHO, 
ŽE NA VYTVORENIE PRÍJEMNÉHO MIESTA PRE ŽIVOT NEPOTREBUJEME VEĽKORYSÝ PRIESTOR. 
NA PLOCHE 45 M2 ZVLÁDOL ARCHITEKT A MAJITEĽ V JEDNEJ OSOBE NAVRHNÚŤ POHODLNÉ 
BÝVANIE PLNÉ PÔSOBIVÝCH ATYPICKÝCH RIEŠENÍ. 

bývanie architektúra

Byt skromných rozmerov  
s využitím na maximum
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S
kromná metráž podkrovného bytu 
mala vplyv na celú rekonštrukciu. 
„Byt sme kúpili v takzvanom stave 

shell and core, čo znamená, že v ňom v čase 
kúpy neboli žiadne interiérové priečky. Išlo 
o podkrovné priestory, čerstvo skolaudo-
vané na bytovú jednotku, v ktorých nás 
čakala komplexná rekonštrukcia,“ hovorí 
Ing. arch. Jan Bek, architekt a investor 
tejto realizácie v  jednej osobe, ktorý 
priznáva, že sám sebe je človek najťaž-
ším klientom: „Boli sme radi, že môžeme 
definovať každý centimeter priestoru. 

Práve tento fakt v kombinácii s limitujúcou 
plochou bytu stál za tým, že pri projektova-
ní tu vzniklo skutočne veľa návrhov.“  

ATYPICKÝ PRIESTOR = ATYPICKÉ 
RIEŠENIA
Hlavným konceptom bolo vzhľadom 
na veľkosť bytu maximálne využiť 
a zefektívniť dostupný priestor. Bytovú 
jednotku majitelia dispozične rozdelili 
na 2+kk. Vstupu do hlavnej obytnej časti 
predchádza zádverie s integrovanou 
skrinkou na uloženie topánok a ste-
nou s obkladom z betónových pásikov 
imitujúcich biele tehly. Priestor pôvodne 
plánovanej chodby s kuchynským kútom 
majitelia prepojili s obývacou izbou, čo 
im umožnilo maximalizovať centrálnu 
obytnú časť bytu. Z toho dôvodu tu 
vznikol dominantný preklad, ktorý bolo 
potrebné elegantne skryť. „Preklad sme 
nechali obstavať nábytkom vyrobeným na 
mieru. Vznikol tak atypický prvok, ktorý 
sa stal hlavným bodom určujúcim návrh 
celej dispozície bytu,“ hovorí architekt. 
Pod týmto prekladom je umiestnený 
kuchynský ostrovček s varnou časťou 
a pultom slúžiacim ako jedálenský stôl. 
Oproti ostrovčeka sa nachádza druhá, 
umývacia časť kuchyne, vstavaná chlad-
nička a skriňa nahrádzajúca technickú 
miestnosť – ukrýva kondenzačný plyno-
vý kotol. Všetky tieto prvky sú spojené 
do jednej kompaktnej steny. 

Na opačnej strane ostrovčeka je situ-
ovaná obývacia izba. V jej zadnej časti 

sa vplyvom konštrukcie strechy domu 
zvažuje strop. Časť konštrukcie krovu je 
priznaná priamo v stene, ktorá oddeľuje 
obývaciu izbu od spálne. Z dôvodu úspo-
ry priestoru boli dvere do spálne navrh-
nuté ako posuvné s použitím stavebného 
puzdra. Aj v spálni majitelia bojovali 
s nedostatkom úložných priestorov. 
Riešenie našli v podobe veľkej vstavanej 
šatníkovej skrine, v ktorej je do niky 
osadená posteľ. 

KONTRAST V LADENÍ FARIEB 
V byte prevládajú svetlé farby, ktoré 
opticky zväčšujú priestor a pridávajú mu 



8

na vzdušnosti. Predsieň, hlavná obytná 
časť a aj spálňa využívajú kombináciu 
bielej a svetlej drevenej dyhy, menšie 
plochy a prvky s nimi elegantne kontras-
tujú svojím čiernym prevedením. „Biele 
nábytkové plochy sú z lakovanej MDF, dyha 
je v byte zastúpená výhradne dubová,“ 
upresňuje architekt Jan Bek. 

Svojím vzhľadom sa však celému bytu 
vymyká kúpeľňa, ktorá je ladená do 
tmavých farieb. „Aj keď ide o najmen-
šiu miestnosť v celom byte, navyše bez 
okien, tmavej sme sa tu rozhodne nebáli.  
Veľkoformátové obklady Caesar v tmavo-
šedom prevedení, ktoré sme doplnili LED 

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rok realizácie: 2017 – 2018 
Zastavaná plocha: 45 m² 
Subdodávatelia: Bomma, Brokis, Caesar, 
DB by DN, Favia, Gravelli, Hotpoint, Ilumix, 
InterierH, Interiéry Lapka, Kartoons, 
Keramika Soukup, M&T kliky, MB dvere, 
Polstrin, Pyramis, Quickstep, Situs, SPO, 
TON, VIP stone
Typ vykurovania: doskové radiátory, 
kondenzačný kotol

bývanie architektúra
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jeho ladenia. Dubovú dyhu tak okrem 
nábytkového vybavenia nájdeme tiež 
na ploche interiérových dverí a v kom-
binácii s čiernymi líniami dokonca aj na 
dvernom kovaní. „Pre dyhované dvere sme 
zvolili kľučky a mušle MAXIMAL od výrob-
cu M&T. Nebola to ťažká voľba – produkty 
M&T mám rád a osádzam ich do každého 
nášho projektu. Sú kvalitné a ladia s našou 
ideológiou,“ hovorí architekt Jan Bek a 
dodáva: „Konkrétne na kovaní MAXIMAL 
nás zaujala predovšetkým jeho schopnosť 
umiestniť v jeho čelnej ploche materi-
ál, ktorým je v prípade našej realizácie, 
samozrejme, dubová dyha, a tiež možnosť 
elegantného čierneho prevedenia.“ Matný 
čierny vzhľad kľučkám dáva titánový 
povrch. „Vďaka správnemu základnému 
materiálu kľučky, ktorým je v prípade kova-
nia MAXIMAL masívna mosadz, a odolnej 
titánovej povrchovej  úprave si dokáže 
dverné kovanie zachovať svoj pôsobivo mat-
ný čierny vzhľad bez zmeny aj po mnohých 
rokoch používania,“ dopĺňa Roman Ulich, 
hlavný dizajnér spoločnosti M&T. 

Okrem kľučiek od M&T sa však bytom 
prelínajú aj ďalšie české výrobky. „Som 
veľkým fanúšikom českého dizajnu, tvorcov 
a nábytkárov, a preto väčšina vybavenia 
nášho bytu je práve od nich,“ hovorí ar-
chitekt. Prvky v dubovej dyhe tak ďalej 
v interiéri podporujú napríklad dubové 

stoličky od firmy Ton či masívny stôl 
z dielne výrobcu Situs. 

PRE SPOKOJNÉ BÝVANIE
Celá rekonštrukcia prebiehala vo veľmi 
krátkom časovom horizonte a, ako sám 
architekt potvrdzuje, náročné bolo hlav-
ne postrážiť nadväznosť jednotlivých 
profesií. Navyše priestor je naozaj malý 
a vybavenie prevažne vstavaným nábyt-
kom neuľahčovalo manipuláciu s ďalšími 
prvkami interiéru. Všetko však dopadlo 
presne podľa predstáv majiteľov. „Radšej 
vždy klientom odporúčam kúpiť menší byt, 
ktorý si vybaví kvalitnými produktmi a aty-
pickými riešeniami na mieru. Týmto som sa 
riadil aj pri obstaraní a návrhu vlastného 
bývania a s výsledkom sme so ženou veľmi 
spokojní. Cítime sa tu naozaj dobre,“ uza-
tvára architekt Jan Bek.  

Architekt: Ing. arch. Jan Bek, ar-
chitektonický ateliér BekArch, 
www.bekarch.cz  
Pražské studio 
BekArch, s. r. o., 
sa venuje jednak 
projektovaniu 
objektov na 
bývanie, ale aj 
interiérovej tvor-
be komerčných 
a súkromných 
interiérov. Z toho 
vyplýva rozdelenie portfólia do sekcií 
HOUSE, PRIVATE a SOCIAL. Medzi 
interiérmi často figurujú reštaurácie, 
kaviarne a kancelárie. 

Štúdio kladie dôraz na komplexnosť 
služieb, okrem projekčnej fázy sú 
schopní dodať aj odskúšaných dodá-
vateľov a pomôcť klientovi so stavbou. 
Vo svojej tvorbe sa snažia dosiahnuť 
funkčnosť, jednoduchosť, ale nie úpl-
ne monochromatickú strohosť.

Reko
Foto: Daniel Čáha pre M&T

podsvietením  vytvárajú v takto malom 
priestore príjemnú  wellness atmosféru,“ 
dopĺňa architekt a majiteľ v jednej 
osobe. Ladenie kúpeľne nenarúšajú 
ani klasické chrómové prvky či biela 
keramika – vodovodné batérie, sprcho-
vá hlavica, radiátorový rebrík a toaleta 
sú čierne, umývadlo je v dekore betón. 
Priestor kúpeľne presvetľuje šedobiela  
retro dlažba, ktorá je vo forme obkladov 
použitá tiež nad umývadlom a v nikách 
sprchového kúta. 

PRIESTOR ČESKÉMU DIZAJNU
Ostatné vybavenie a doplnky inte-
riéru reflektujú základnú podstatu 



Nadčasový dizajn 
dostupný pre každého
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bývanie dizajn

R
ad, za ktorého návrhom stojí 
renomovaný dizajnér Peter Wirz, 
na prvý pohľad upúta industriál-
nym čistým dizajnom, eleganciou 

aj minimalizmom. Prvotriedny vzhľad 
s využitím najlepších švajčiarskych 
technológií a materiálov sa mu podarilo 
prepojiť s vysokou funkčnosťou. Myslel 
však aj na dostupnosť pre širokú verej-
nosť. Kúpeľňu v nadčasovom dizajne a 
vysokej kvalite si tak teraz môže dovoliť 
každý. 

PRECÍZNY PRÍSTUP
Kolekciu sprevádza rozsiahla ponuka 
toaliet a bidetov, v ktorých sa nezaprie 
autorov precízny prístup, láska k elegan-
cii a inšpirácia geometrickými tvarmi. 
Okrem vizuálneho spracovania poteší 
jednoduchým systémom montáže a ši-
kovným uschovaním montážnych prv-
kov, ktoré nenarušujú vzhľad kúpeľne. 
Vybavené sú úsporným splachovaním 
a vďaka technológii rimless nedochádza 
ani k usadzovaniu nečistôt.

FLEXIBILNÁ ELEGANCIA
Sérii dominujú vane s bohatým priesto-
rom a možnosťou flexibilného umiest-
nenia, či už zvolíte samostatne stojacu 
vaňu, alebo variant k stene. O maximál-
ny zážitok sa stará nielen jej zaujímavý 
tvar, ale aj materiál Marbond, vďaka 
ktorému sú vane hladké a príjemné na 

dotyk. Ich povrch navyše pôsobí anti-
bakteriálne. 

SKVELE NAVRHNUTÉ
Kúpeľňové prvky Laufen PRO skvele 
ladia s umývadlami zo série Laufen 
PRO S navrhnutými v totožnom duchu. 
Dizajnér Peter Wirz vie, že v kúpeľni 
je cenný každý centimeter. Umývadlá 
okrem krásnych tvarov potešia odkla-
dacími plochami po oboch stranách, ale 
aj pozdĺž steny. Všetko potrebné budete 
mať tak vždy po ruke.    

Reko z materiálov Laufen  

Foto: Laufen  

                            

ZATIAĽ, ČO PREDTÝM SA 
KU KÚPEĽNI PRISTUPOVALO 
AKO K ČISTO FUNKČNÉMU 
PRIESTORU, NÁROKY 
SPOTREBITEĽOV NA 
PERFEKTNÝ ZMYSLOVÝ 
A VIZUÁLNY ZÁŽITOK VŠETKO 
ZMENILI. KOLEKCIA LAUFEN 
PRO OD SPOLOČNOSTI 
LAUFEN ICH SPĹŇA VŠETKY 
A ZVLÁDA KOMBINOVAŤ 
NAJAKTUÁLNEJŠIE 
TRENDY S MAXIMÁLNOU 
PRAKTICKOSŤOU.
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Kto chce, cestu  
k úspechu si nájde

bývanie projekt

 V Českej republike ste mali 
rozbehnuté zaujímavé projekty. 
Podarilo sa Vám ich sfinalizovať?
Projekt v meste Opočno bol pôvodne 
nastavený ako štartovacie byty pre kme-
ňových zamestnancov kvasinskej auto-
mobilky. Aktuálne byty jednej z dvoch 
bytoviek rozpredávame, vzhľadom na 
krízu aj v automobilovom priemysle. 
Predaj prebieha prostredníctvom našej 
spoločnosti O.M.C. Invest, a. s. Ide 
o relatívne nové byty v krásnej lokalite 
pod Orlickými horami v okrese Rychnov 
nad Kněžnou. Bývanie je situované na 
periférii mesta v už zastavanom území s 
výhľadom na okolitú prírodu, kde sa na-
chádza 32 bytových jednotiek s rozlohou 
od 35 m2 až do 68 m2. V priamom dosa-
hu bytových domov sa nachádza kom-
plexná infraštruktúra, obchody, škôlka, 
škola a sociálne služby. Veľkým benefi-
tom bytov je ich vybavenosť, čo umož-
ňuje okamžité nasťahovanie a komfort-
né bývanie. Jednou z dôležitých tém 
bola aj samotná úprava okolia bytových 
domov, ktorú realizovalo mesto so 
spoločnosťou ŠKODA AUTO, a. s., kde sa 
podarilo vytvoriť veľmi príjemné pros-
tredie na oddych a relaxáciu výstavbou 
napríklad workoutového ihriska a výsad-
bou zelene. Taktiež došlo k vybudovaniu 
parkoviska s dostatočnou kapacitou 
parkovacích miest. 

 Čo Vaše podnikanie na 
Slovensku?
V poslednom období sme developerské 
projekty na Slovensku nevyhľadávali, 
primárne sa zameriavame na dokonče-
nie projektov v Čechách. Jednou z ďal-
ších aktivít spoločnosti O.M.C. Invest sú 
rekonštrukcie a dizajn nehnuteľností. 
Naša už spomínaná partnerská dizaj-
nérska spoločnosť Goldfish Interiors  
najnovšie vytvorila dokonalé dielo :), 
ktorým je štýlový, atraktívne dizajnovo 
navrhnutý dom v Senci. Krásna, moder-
ná, veľkoryso riešená nehnuteľnosť, kto-
rá má na svojom konte veľa luxusných 
materiálov (mramor, drevo, dizajnové 
lustre). Dominantným prvkom domu 
je nádherné schodisko s obloženým 
mramorom a celoskleneným zábradlím, 
pod ktorým sú mramorové podesty 
s barovým pultom, ale aj centrálny krb 
v obývacej izbe lemovaný granitom 
Blanc du Blanc, osobne vyberaným v Ta-

POSLEDNÉ DVA ROKY SA 
INTENZÍVNE TESTUJÚ SLABÉ 
MIESTA PODNIKANIA. 
PANDÉMIU VYSTRIEDALI 
NEPOKOJE A AKTUÁLNE SME 
SA DOSTALI DO ENERGETICKEJ 
KRÍZY, KTORÁ SPUSTILA VLNU 
PRUDKÉHO NÁRASTU CIEN. 
TIETO NEČAKANÉ A ŤAŽKO 
PREDVÍDATEĽNÉ ZMENY MALI 
DOPAD AJ NA PODNIKATEĽSKÉ 
AKTIVITY MÁRIA ČERVENKU, 
KONATEĽA SLOVENSKEJ 
INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI 
O.M.C. INVEST, A. S. 

A
j napriek neľahkej situácii sa 
spoločnosti pod jeho vedením 
podarilo úspešne dokončiť viaceré 
rozbehnuté projekty na Slovensku 

aj v Českej republike. Preto nás zaujíma-
lo, ako sa  mu to podarilo a aké má plány 
do budúcnosti.   

 Na začiatku pandémie ocho-
renia Covid-19 ste sa pustili do 
výstavby rodinných domov 
v Smiloviciach. Aký je aktuálny 
stav tohto projektu?
Obytnú štvrť Rezidence Smilovice s 29 
rodinnými domami pri Mladej Boleslavi 
sme úspešne vypredali a aktuálne pre-
biehajú len dokončovacie práce a kolau-
dácie. Ide o nízkoenergetické bungalovy, 
ako aj dvojposchodové domy s citlivo 
navrhnutým interiérom od našej dvor-
nej dizajnérky Alexandry Rybárovej 
z Goldfish Interiors, čo ich predurčuje 
k bývaniu na vidieku s nádychom luxusu 
pre rôzne náročné kategórie ľudí. S od-
stupom času musím skonštatovať, že to 
bola naozaj výzva, na ktorú som hrdý. 
Potvrdilo sa mi, že všetko je možné a do-
siahnuť „nemožné“ trvá len o čosi dlhšie.
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 Môžete nám prezradiť, kam 
siahajú Vaše plány v blízkej 
budúcnosti ? 
Poviem úprimne, že po tomto turbu-
lentnom období a nie príliš pozitívnych 
správach, kam smeruje svetová ekono-
mika, si dám chvíľku pauzu. Potom sa 
zhlboka nadýchnem a verím, že začneme 
výstavbu ďalších 30 rodinných domov 
na druhej strane rieky Jizera v Českej 
republike a rysuje sa nám aj podobný 
projekt výstavby rodinných domov pri 
Nitre na Slovensku.

Možno nastal aj čas prehodnotiť svoje 
kroky, nielen pracovné, ale aj súkromné, 
a aj v tejto dôležitej oblasti zoptimalizo-
vať a zefektívniť kvalitu života :). 

Reko z materiálov O.M.C. Invest

Foto: O.M.C. Invest

liansku, ktorý bude celý podsvietený. 
Veľké sklenené portály, vysoké stropy, za 
oknami bazén s jacuzzi ponúkajú majite-
ľom domu luxus a komfort pre dokonalé 
užívanie si tohto diela. 

 A čo Váš projekt v penzióne 
a reštaurácii Kalvín Restaurant 
& Pension v Rastislaviciach? Ako 
sa darí novému apartmánu?
Náš nový exkluzívny rodinný spa 
apartmán, ktorý sme rekonštruovali 
taktiež počas pandémie, bol tvorený pre 
náročnejších hostí. V hlavnej obývacej 
miestnosti nájdu návštevníci hneď 
niekoľko netradičných prvkov – vlastný 
krb, domáce kino, hraciu konzolu pre 
deti a taktiež pracovný kútik určený 
na povinnosti, ktoré hostia potrebujú 
vybaviť počas pobytu. V priestrannej 
kúpeľni s hviezdnym nebom zase čaká 
zdraviu prospešná infra sauna a luxusná 
spa kozmetika. Musím povedať, že od 
spustenia jeho predaja je permanentne 
obsadený a ľudia sú ochotní si naňho 
aj napriek vybookovanému kalendáru 
počkať. V okolí je pre vyznávačov luxusu 
naozaj jedinečný!
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bývanie dizajn

P
re všetkých tých, ktorí na sloven-
skom trhu hľadajú dizajnový a zdra-
votne nezávadný nábytok, máme 
dobrú správu. Nábytok mimoriadne 

kvalitnej nemeckej značky Hülsta, ktorá 
kladie dôraz na nezávadnú produkciu, 
možno nájsť v nábytkovom centre 
STYLA v Bratislave. Hülsta tak prináša 
na Slovensko nadčasové nábytkové ko-
lekcie povestnej nemeckej kvality.

EKOLOGICKÁ ZNAČKA
Značka Modrý anjel, ktorú majú všetky 
produkty Hülsta, je okrem iného aj 
značkou ekologického zmýšľania. Všetky 
použité materiály majú až o 80 % nižšie 
koncentrácie škodlivín, ako povoľuje 
norma EÚ. Výrobca používa iba surovi-
ny, ktoré nedrancujú našu planétu, za 

čo získala Hülsta aj značku 
Klimaticky neutrálny 

výrobca. 

AJ PO 20 ROKOCH AKO NOVÝ
Nemecký nábytok Hülsta je jedinečný aj 
vďaka patentovanej povrchovej úprave 
dreva, ktorá neupcháva póry, a tým za-
braňuje vyliatej tekutine poškodiť jeho 
povrch. Okrem masívneho a dyhované-
ho dreva sú na výber nádherné lakované 
povrchy – matné alebo vo vysokom 
lesku. Z tohto nábytku sa noví majitelia 
budú tešiť aj po 20 rokoch a ich náby-
tok bude stále vyzerať ako nový.  

ABY STE SA CÍTILI NAOZAJ 
DOBRE
Štúdio MERITO, ktoré nájdete v ná-
bytkovom centre STYLA na Zlatých 
pieskoch, je už skoro 20 rokov význam-
ným obchodným partnerom kvalitnej 
nemeckej značky Hülsta na Slovensku. 
Personál štúdia MERITO robí svoju prá-
cu srdcom a ponúka klientom nielen ná-
bytok, ale aj odbornú pomoc v showroo-
me, kde sa cítite naozaj dobre. 

Vladimíra Magová – spolumajiteľka 
firmy MERITO – pracuje v tejto branži už 
vyše 20 rokov, takže sa orientuje v pro-
duktoch na trhu, ale hlavne v ich kvalite 
a ekologickej nezávadnosti. Nie je totiž 
iba teoretický znalec, ale nábytkom Hül-
sta má dlhé roky zariadený svoj vlastný 
domov, a tak vie zo svojej vlastnej skúse-
nosti posúdiť jeho kvalitu a životnosť. 

Reko z materiálov MERITO

Foto: artchív MERITO, Hülsta 

VEDELI STE, ŽE ZDRAVÚ 
KLÍMU V INTERIÉRI MÔŽETE 
OVPLYVNIŤ AJ VÝBEROM 
SPRÁVNEHO NÁBYTKU? 
NA SLOVENSKOM TRHU 
MOŽNO NÁJSŤ NÁBYTOK, 
KTORÝ JE 100 %-NE NEZÁ-
VADNÝ A MIMORIADNE 
ŠETRNÝ K NAŠEJ PLANÉTE. 
TAKÝTO „ZELENÝ“ NÁBY-
TOK JE NAVYŠE KVALIT-
NÝ, MODERNÝ A SVOJÍM 
NADČASOVÝM DIZAJNOM 
OČARÍ NA PRVÝ POHĽAD. 

S LÁSKOU K DETAILOM



DIZAJN, KTORÝ VYZERÁ VŽDY SKVELE. 
PREDOVŠETKÝM U VÁS DOMA.
Viega Prevista.
Nová generácia predstenovej techniky.
 
Nové ovládacie dosky Viega Visign v najrôznejších dizajnových variantoch skvele ladia ku 
všetkým aktuálnym trendom keramík a obkladov. Presvedčivá a netradičná povrchová úprava 
a materiály ako sklo, drevo, kov, plast alebo akryl dodajú punc dizajnovej originality skutočne 
každej kúpeľni. Samozrejme aj s možnosťou ovládať dosku bezdotykovo. 
Viega. Connected in quality.

Vyskúšajte rôzne dizajnové kombinácie na: 
viega.sk/konfigurator-ovladacich-dosiek

viega.sk/Prevista
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Návšteva Iris Enthoven

UPROSTRED AMSTERDAMU
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DÔKLADNE ZREKONŠTRUOVAŤ 
DOM UPROSTRED AMSTER-
DAMU A ZARIADIŤ HO OD 
ZÁKLADOV, TO ZNIE AKO SEN, 
VŠAK? PRE MODERÁTORKU 
A ROZHLASOVÚ PARŤÁČKU 
IRIS ENTHOVEN SA TO STALO 
REALITOU. S PRIATEĽOM 
ZAČALI PRACOVAŤ S ČISTÝM 
PLÁTNOM. VÝSLEDOK? 
KRÁSNY INTERIÉR, V KTOROM 
ŽIARIA PREDMETY Z KOLEKCIE 
WESTWING. CHCETE VEDIEŤ 
VIAC?

N
aša hostiteľka spomína, ako to celé 
začalo a že sa v prvom rade treba 
rozhodnúť pre určitý štýl. „Na za-

čiatku máte veľmi divoké nápady, ale keď 
sa naozaj musíte rozhodnúť, vyberiete si 
trochu prirodzenejšie odtiene, aby to predsa 
len vydržalo dlhšie,“ prezradila.

Absolútny must have
Veľká jemná a pohodlná pohovka je 
nepostrádateľná v každom interiéri. 
Miesto na oddych po dlhom pracovnom 
dni alebo na stretnutie s priateľmi. 
Keďže Iris a jej priateľ mohli úplne 
prehodnotiť dispozičné riešenie domu, 
vybrali si pekné miesto pre obývačku. 
Miestnosť, kde by bolo dosť miesta na 
veľkú útulnú pohovku. „Často sedíme na 
gauči s našimi priateľmi, rozprávame sa a 
diskutujeme o všeličom. Ak by táto pohovka 
vedela rozprávať, mohla by prezradiť všetko 
z našich životov. Vie o nás naozaj všetko,“ 
uviedla hostiteľka.

Obľúbený kútik
Nie nadarmo sa kuchyni hovorí srdce 
domu. Tu ľudia žijú a zažívajú, od prvej 
rannej šálky kávy až po drink s priateľmi. 
Irisin obľúbený kútik v dome je preto 
kuchyňa par excellence. Ako inak by
to mohlo byť s milovanou osobou,
ktorej je oblasť cateringu taká blízka. 
„Vlastne som vždy pri kuchynskej linke kaž-
dý večer, keď môj priateľ varí, a tiež s pria-
teľmi, je to pravidelné miesto. Je to naozaj 
útulný priestor v našom dome,“ konštatuje.

OSOBNÝ DOTYK
Doplnkami a dekoračnými predmetmi 
dodáte interiéru osobitosť. Môže to byť 
čokoľvek. Pre Iris je pridanie osobného 

dotyku mimoriadne dôležité. Čo v jej 
dome zaručene nájdete? Veľa kvetov 
a sviečok! „U nás je to štandard. Keď jeme 
alebo pozeráme film, všetky sviečky sú za-
pálené. Sviečky a kvety sú skutočne dôležité 
pre dotvorenie domova,“ zdôrazňuje Iris.

Začnime túto párty
Keďže radi našich priateľov hostíme, 
občas  spravíme aj párty a vtedy náš dom 
vyzdobíme. 

„Úplné zútulnenie domu, zdobenie... 
Naozaj sa teším, ako sa dostanem do párty 
atmosféry. Môj tip? Zásobte sa donutmi 
a bublinkami, uvarte si dobré jedlo, zapáľte 
prskavky a užite si to,“ hovorí Iris.

A odkiaľ Iris Enthoven môžete 
poznať? 
Spýtajte sa radšej odkiaľ nie? Okrem 
toho, že je moderátorkou všetkých dru-
hov YouTube formátov, je aj rádiovou 

01

02
03
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04

05

06
01 Jedálenský stôl so vzhľadom mramoru Carl, 180 x 90 cm, 859 €, 

Westwing Collection, WestwingNow.sk,  

02 Komoda so sklenenou doskou Lyle, 999 €, Westwing Collection, WestwingNow.sk,  

03 Modulárny šezlong Lennon, modrá, 2 099 €, Westwing Collection, WestwingNow.sk,

04 Regál na víno na 9 fliaš Vinnie, 84 €, WestwingNow.sk,

05 Zamatová barová stolička Rachel, 259 €, Westwing Collection, WestwingNow.sk,

06 Zamatová stolička s opierkami Rachel, 219 €, Westwing Collection, WestwingNow.sk,

07 Posteľná bielizeň z bavlneného perkálu s tuftovanou ozdobou Faith, 99 €, Westwing 

Collection, WestwingNow.sk.
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moderátorkou v Radio538, tvorkyňou 
úspešných podcastov a taktiež žiari 
takmer na každom kanáli sociálnych 
médií, a to od YouTube po Instagram. 
Skutočná Boss Lady.

Zábavné fakty
• Najradšej počas dňa má... Večer
• Zdroj inšpirácie... Všetko a Každý, 
kto má pozitívny pohľad na život
• Obľúbená pieseň... Flemming – Am-
sterdam
• Farba, ktorú v mojom interiéri nikdy 
neuvidíte... Jasná ružová!
• Zobudiť sa na…. Ďalekej ceste
• So strojom času... Ísť do sedemde-
siatych rokov pre štýl oblečenia a 
interiér... Fantastické!

„Najpríjemnejšia časť mojej práce je rôzno-
rodosť. V pondelok skáčem bungee jumping, 
v utorok som na trati, v stredu robím show 
s veľmi skvelými umelcami a vo štvrtok 

predvádzam bláznivú výzvu. Žiadny deň 
nie je rovnaký a to ho robí jedinečným,“ 
hovorí naša hostiteľka.

Krátky náhľad plánov do blízkej 
budúcnosti...
„Môj problém je, že mám vždy tritisíc 
plánov a naozaj mám čas len na polovicu. 
Aj keď o pripravovaných plánoch nemôžem 
veľa povedať, chcela by som nahrať ešte 
jednu sezónu môjho podcastu Held In Eigen 
Verhaal a potom možno zo všetkých tých 
príbehov urobiť peknú knižku pri konfe-
renčnom stolíku,“ hovorí Iris Enthoven.

Držali ste sa určitého stylingové-
ho plánu? Na čo si dávať pozor 
pri zariaďovaní nového domu?
„Vždy sa snažím myslieť od veľkého k ma-
lému. Vzájomne koordinujem veľké veci, 
myslím na priestory ako kuchyňa či kúpeľ-
ňa a predmety ako pohovka a jedálenský 
stôl. Potom idem na divoko so stylingom 

a maličkosťami. Hlavne preto, že môžete 
tieto položky vymieňať častejšie ako väčšie 
položky,“ reaguje Iris.

Aká je nevyhnutnosť vo Vašom 
interiéri?
„Veľká skriňa! Mám veľa oblečenia a topá-
nok, dodáva Iris na záver.

Reko v spolupráci s Westwing

Foto: Westwing

07



TRENDY
bývanie dizajn

DIZAJN INTERIÉRU UDÁVA TÓN ATMOSFÉRE, KTORÁ PREVLÁDA V CELEJ DOMÁCNOSTI A 
VYTVÁRA AJ UVÍTANIE PRE HOSTÍ, KTORÍ NÁS NAVŠTÍVIA. HARMÓNIA ZARIADENIA, MATERIÁLOV 
A DOPLNKOV VEDIA POSKYTNÚŤ TAK OČAKÁVANÚ UVOĽNENÚ ATMOSFÉRU. K TAKEJTO 
ATMOSFÉRE PRISPIEVA KAŽDÝ VÝROBOK, KTORÝ VYTVÁRA CELKOVÝ VZHĽAD. VYTVORTE 
PRIESTOR, KTORÝ POSKYTNE POHODLIE, UMOŽNÍ ZABUDNÚŤ NA HEKTICKÉ DNI A ODSTRÁNI 
NEGATÍVNU ENERGIU.

20
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01 Závesná lampa v škandinávskom 
štýle Linnea, predáva WestwingNow.sk  
02 Zelená zamatová rozkladacia roho-
vá pohovka Miuform Lofty Lilly, predáva 
Bonami.sk 
03 Nábytok a dekorácie od Blooming-
ville, predáva Bonami.sk  
04 Kreslo s ratanovým výpletom 
Noon, predáva WestwingNow.sk 
05 Príručný stolík na kolieskach TING-
BY, predáva IKEA 
06 Interiérové doplnky a vybavenie 
značky Vitra, predáva DesignVille.sk
07 Vták Eames House Bird, predáva 
DesignVille.sk
08 Čierno-hnedá komoda Kave Home 
Kyoko, predáva Bonami.sk  
09 Menčestrový sedací XL vankúš 
Velours, predáva WestwingNow.sk  
10 Barová stolička RÖNNINGE, predáva 
IKEA 
11 Stolová lampa s Wi-Fi reproduk-
torom SYMFONISK, predáva IKEA
12 Tienidlo na závesnú lampu 
KALLFRONT, predáva IKEA
13 LED dekoračné osvetlenie, tvar 
diamantu, BJÖRKSPIREA, predáva IKEA
14 Servírovací tanier Curve, warm grey, 
značka Lind DNA, predáva DesignVille.sk
15 Porcelánová súprava misiek 
s držiakom Cabaret, 3 diely, predáva 
WestwingNow.sk  
16 Podnos HAJMAL, vzor mačiek/béžová, 
33x33 cm, predáva IKEA 

bývanie dizajn
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13
12

15

Reko

Foto: archív firiem a redakcie

14
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DIELA AKADEMICKÉHO SOCHÁRA 
JÁNA ŤAPÁKA SÚ NA PRVÝ POHĽAD 
NÁPADITÉ A ORIGINÁLNE. VÝRAZNÉ 
TÉMY V KOMBINÁCII S JASNÝM 
RUKOPISOM AUTORA PÔSOBIA 
VZNEŠENE, PRIČOM SA Z NICH 
NEVYTRÁCA UMELECKÝ DUCH. KAŽDÁ 
ZO SÔCH JÁNA ŤAPÁKA ROZPRÁVA 
SVOJ JEDINEČNÝ PRÍBEH...

Kovy so vznešeným príbehom
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J
án Ťapák je slovenský akademický 
sochár, ktorý má na svojom konte 
mnoho umeleckých úspechov. Niet sa 
čomu čudovať, keďže jeho sochárske 

počiny sú osobité, detailne prepracova-
né a tematicky zaujímavé. Autor sa vo 
svojej tvorbe snaží vyhýbať stereotypom 
a dáva si záležať na tom, aby zvolené 
témy boli jedinečné a neopakovali sa. 

NÁROČNÝ TVORIVÝ PROCES
Tvorbe samotných sôch predchádza 
detailná kresba. „Nápady si zaznamená-
vam do skicára, čo je pre mňa základná fáza 
tvorby a tam si môžem overiť kompozíciu, 
mierku, pohyb a pod. Kreslenie mám naozaj 
rád a kreslím, aj keď nemusím, robím si len 
také nezávislé kresebné rozcvičky, a práve 
tie niekedy prinesú nečakané nápady,“ 
uvádza Ján Ťapák na margo procesu 
svojej tvorby. Po kresbách prichádza na 
rad samotná sochárska práca, ktorá si 
vyžaduje niekoľko náročných krokov 
ako modelovanie, zváranie, odlievanie, 
brúsenie a ďalšie „sochárske remeslá“, 
kým nie je socha hotová.

Ján Ťapák žije svoj život v neustálom 
tvorivom procese a, ako sám hovorí, 
socharinu nerobí, ale ju žije. „Nepamä-
tám si na chvíľu, že by som sa na socharinu 
netešil. Rodina a sochárstvo sú dve najdô-
ležitejšie veci v mojom živote,“ prezrádza 
umelec. 

Jeho vášeň sa odráža aj v jeho dielach. 
Kovové sochy sú plné otázok, ale aj 
subtílnych  príbehov a nesú v sebe dávku 
vznešenosti, poézie aj modernosti. 
Každý sochársky počin autora je iný, no 
v každom možno nájsť jedinečný rukopis 
a fantáziu umelcovi vlastnú. Sochy sa 

našu sochársku elitu v rámci sloven-
ského výtvarného umenia. Jeho vzácne 
„kovové príbehy“ sú toho jednoznačným 
dôkazom.

Noli

Foto: Štefan Seko, Oliver Filan

O AUTOROVI
Ján Ťapák je akademický sochár, ktorý sa 

od roku 1989 venuje sochárstvu, kresbe 

a voľnej výtvarnej tvorbe. Študoval na 

VŠVU odbor sochárstvo u prof. L. Snop-

ka a prof. J. Kulicha Svoje diela má 

v súkromných zbierkach v USA (Chicago, 

Dallas), vo Fínsku (Helsinki), Nemecku, 

Taliansku či Rakúsku. Má za sebou nie-

koľko desiatok spoločných aj samostat-

ných výstav a vo svojom portfóliu mno-

ho prestížnych sochárskych projektov, 

za čo si vyslúžil patričné uznanie.  

vyznačujú detailným spracovaním, 
dokonalou kompozíciou a origi-
nálnym tvarom. 

JEDEN ÚSPECH ZA DRUHÝM
Ján Ťapák si za svoje výnimočné diela 
vyslúžil nemálo ocenení a uznaní, o čom 
svedčia aj jeho najvýznamnejšie výstavy. 
V roku 2010 sa konala veľká výstava 
Samuraji, nad ktorou prebral patronát 
japonský veľvyslanec Yoshio Nomoto, 
v 2015 sa uskutočnila výstava s ná-
zvom Sila harmónie na západnej terase 
Bratislavského hradu a v roku 2018 bola 
zorganizovaná jedna z jeho najväčších 
výstav V srdci v Danubiana Meulen-  
steen Art Museum Bratislava. O rok 
na to sa akademický sochár stal laureá-
tom Krištáľového krídla.

Výtvarne, okrem iného, dotvoril aj 
viacero priestorov ako napríklad hotel 
Marrol’s v Bratislave, hotel Crowne Plaza 
v Bratislave, Grand Hotel Kempinski vo 
Vysokých Tatrách, hotel Double Tree by 
Hilton v Košiciach či Tulip House Bou-
tique v Bratislave.

Medzi najvýznamnejšie diela Jána 
Ťapáka patrí socha s názvom Sloven-
sko, srdce Európy, ktorú zhotovil pre 
OSN v Nairobi, Kenya, a päťmetrová 
monumentálna bronzová socha Knieža 
Laborec pre slovenskú dedinu Habura.
Ján Ťapák bezpochyby patrí medzi 
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bývanie kuchyňa

B
ez ohľadu na štýl, ktorý preferu-
jete vo vlastnej kuchyni, je každá 
dobrá kuchyňa rozdelená na päť 
zón, čo uľahčuje fungovanie v nej. 

„Správne usporiadaná kuchyňa by mala 
byť rozdelená do piatich základných zón, 
a to do potravinovej, ukladacej, umývacej, 
prípravnej a varnej. Vtedy v nej všetky 
úlohy prebiehajú plynule a perfektne na 
seba nadväzujú,“ odpovedá Eva Rečlová, 
dizajnérka kuchýň z Oresi, na otázku, 
čo robí z obyčajnej kuchyne miesto pre 
dobrý život. 

ZÓNOVANIE PRE PRAVÁKOV AJ 
ĽAVÁKOV
Potravinová a odkladacia zóna by mali 
byť na kraji linky vľavo v prípade pravá-
kov a, naopak, vpravo v prípade ľavákov. 
Na samom kraji by mala byť chladnič-
ka s mrazničkou, na ktorú nadväzuje 
odkladacia plocha a odkladacie priestory 
(potravinová skriňa, zásuvky, špajza), 
kde sú uložené potraviny aj kuchynské 
vybavenie.

„Základom umývacej zóny, ktorá by mala 
byť v strede kuchyne, je drez s dostatočne 
veľkým priestorom naokolo. Blízko dresu 
sa odporúča umiestniť umývačku riadu 
aj priestor na (triedený) odpad a čistiace 
prostriedky,“ pokračuje E. Rečlová.

Novinkou je inštalácia vstavanej 
umývačky riadu do vyšších polôh, než 
bolo doteraz zvykom, stále však v bez-
prostrednej blízkosti drezu. Prípravná 
zóna sa nachádza medzi umývacou 
a varnou zónou. V podstate je to naj-
väčšia časť pracovnej dosky. Problém 
s nedostatkom priestoru sa dá vyriešiť 
hlbšou doskou. Určite nie je na škodu, 
keď je jej výška ergonomicky prispôso-
bená telesnej výške domácej panej alebo 
pána, jednoducho človeka, ktorý v nej 
bude pracovať najčastejšie.

Varná zóna tvorí jeden koniec prípravnej 
zóny. Jej súčasťou sú varná doska, rúra, 
mikrovlnka aj digestor. Spotrebiče sú 
umiestnené ergonomicky vtedy, keď je 
do nich dobrý prístup bez nutnosti veľ-
kého zohýbania sa či, nebodaj, vstávania 
na špičky. Do rúry aj mikrovlnnej rúry 
nie je problém jedlo vložiť alebo z neho 
vybrať a cez priehľadné dvierka rýchlo 
jedným pohľadom skontrolovať, čo sa 
deje počas varenia, pečenia či grilovania.

„Ak to umožňuje priestor, je dobré mať 
varnú dosku umiestnenú od zásteny aspoň 

KUCHYŇA UŽ, NAŠŤASTIE, 
DÁVNO NIE JE MIESTOM, 
KTORÉ SKRÝVAME PRED 
CUDZÍM ZRAKOM. NAOPAK, 
JE TO SRDCE DOMOVA, 
V KTOROM SA DOBRE VARÍ, 
ALE AJ PRÍJEMNE ODDYCHUJE. 
K DOKONALOSTI PRITOM 
VEDÚ DROBNOSTI AKO 
SPRÁVNE ROZDELENIE ZÓN, 
OHĽAD NA ERGONÓMIU 
A ČAROVNÁ HRA SVETLA. 

Tipy a triky na dokonalú 
kuchyňu
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desať centimetrov. Je to praktické z hľadis-
ka udržiavania čistoty, ale aj kvôli mani-
pulácii s hrncami a nádobami,“ odporúča 
dizajnérka kuchýň. 

ŠETRIA CHRBÁT AJ ČAS
Trendom v kuchyniach je kompaktne 
a jednoliato pôsobiaci nábytok, ktorý 
môže plynule prechádzať do obývacej 
časti domácnosti. Horúcou novinkou 
sú vstavané skrine a tiež skrinky až 
po strop.

„Ak si namiesto spodných skriniek vybe-
riete zásuvky, ocení to nielen váš chrbát. 
Pri hľadaní a vyberaní vecí určite strávite 
menej času, pretože zásuvky umožňujú 
dokonalý prehľad a systém. Tomu napomá-
hajú aj rôzne organizéry na príbory, taniere 
a ďalšie vybavenie kuchyne,“ dáva dobrý 
tip E. Rečlová. Veľká vstavaná skriňa, 
na akú sme boli zvyknutí skôr v chodbe, 
dnes patrí do každej kuchyne pre život, 
pretože okrem potravín sa do nej dobre 
odložia, a zároveň sú vždy poruke veci 
ako žehliaca doska, vysávač či vedro 
a mop.

„Pri správnej kombinácii farieb a materiá-
lov nepôsobí stiesnene kuchyňa s nábytkom 
až po strop ani v menších priestoroch. Ak 
sa v nej dá navyše vytvoriť malý ostrov-
ček – to je podľa mojich skúseností možné aj 
v naozaj malej kuchyni – priestor sa opticky 
rozčlení, a zároveň vzniká také potrebné 

miesto na spoločné raňajky či posedenie pri 
káve,“ pokračuje dizajnérka kuchýň.

HRA SVETLA
Podľa jej skúseností ľudia pri plánovaní 
kuchyne málokedy vopred myslia na 
svetlo a riešia ho až dodatočne. „Čo je 
veľká škoda, pretože správne osvetlenie na 
jednej strane uľahčuje prácu a na strane 
druhej dotvára atmosféru,“ je presvedčená 
E. Rečlová.

Okrem toho, že v kuchyni je pracov-
ná zóna, rovnako ako zóna oddychu 
(ostrovček, bar alebo jedálenský kút), 
ktoré si vyžadujú inú intenzitu svetla, 
netreba zabúdať ani na to, že kuchyňa 
sa používa celý deň. Preto by sa osvetle-
nie malo dať prispôsobiť aj vonkajšiemu 
dennému svetlu aj respektíve tme.

„Biele svetlo je vhodné na prácu cez deň, 
večer je pre svetelnú pohodu očí lepšie 

SPRÁVNE USPORIADANÁ 
KUCHYŇA BY MALA BYŤ 
ROZDELENÁ DO PIATICH 
ZÁKLADNÝCH ZÓN, A TO DO 
POTRAVINOVEJ, UKLADACEJ, 
UMÝVACEJ, PRÍPRAVNEJ 
A VARNEJ.
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používať teplé tóny okolo 2 700 kelvinov. 
V bytoch, kde kuchyňa priamo nadväzu-
je na obytný priestor a býva aj zdrojom 
večerného osvetlenia, je to vhodnejšie. 
Ideálne je preto v kuchyni použiť LED pás 
s nastaviteľnou teplotou svetla,“ vysvetľuje 
odborníčka z Oresi.

Trendom sú LED pásy osvetlenia za-
frézované do nábytku, čo zabezpečuje 
rovnomerné osvetlenie pracovnej plo-
chy, a zároveň bezproblémovú údržbu 
nábytku. Iným dizajnovým riešením 
s celoplošným osvetlením je pás LED 
osvetlenia zafrézovaný do dna každej 
hornej skrinky osobitne. Pásky sú potom 
medzi sebou prepojené do jedného trafa. 
Takéto zapojenie umožňuje väčšiu varia-
bilitu osvetlenia, ale je pri ňom dôležitá 
spolupráca stolára s elektrikárom.

Kuchynské podlinkové svietidlá sa dajú 
ovládať klasickým vypínačom, ale na 
výber je aj dotykové, senzorové alebo 
diaľkové ovládanie. 

DOBRÁ POMOC
Zariaďovanie novej kuchyne alebo 
prerábka starej sa nerobí každý deň. 
Naopak, je to záležitosť, ktorej sa ve-
nujeme iba niekoľkokrát za život. O to 
dôležitejšie je mať čo najdôkladnejšie 
a najprecíznejšie plány, ktoré zahŕňajú aj 
tie najmenšie detaily. Pomáha to skrátiť 

dobu zariaďovania, šetriť peniaze a eli-
minovať prípadné chyby, na ktoré sa dá 
prísť až používaním kuchyne.

Nie je v ľudských silách mať prehľad 
o všetkých materiáloch, trendoch a po-
stupoch. Samozrejme, inšpirácie sa dajú 
nájsť, ale aj tak sa pri plánovaní novej 
kuchyne oplatí obrátiť na odborníka, 
ktorý myslí aj na také zdanlivé detaily, 
ako sú rozvody, umiestnenie zásuviek 
či otváranie dverí a umiestnenie okien.

„Dobré kuchynské štúdia okrem 2D návrhu 
poskytujú aj službu merania a 3D pláno-
vania kuchýň vo virtuálnej realite, takže si 
svoj budúci priestor viete dokonale predsta-
viť,“ hovorí E. Rečlová z Oresi a dodáva. 
„Špecialisti na kuchyne sú zbehlí v kuchyn-
ských systémoch a rôznych vychytávkach 
a novinkách, ktoré sa v čase rýchlo menia. 
Umenie zladiť materiály, povrchy a vzory 
považujem za ich významnú pridanú hod-
notu. Pretože dobrá kuchyňa je taká, ktorá 
je podľa predstáv zákazníka, cíti sa v nej 
dobre, ale zároveň sa mu v nej aj dobre fun-
guje a žije. Ideálne je, keď je nová kuchyňa 
priestorom, v ktorom sa snúbi harmónia so 
štýlom," hovorí odborníčka na záver.

Reko

Foto: Oresi

NETREBA ZABÚDAŤ ANI 
NA TO, ŽE KUCHYŇA SA 
POUŽÍVA CELÝ DEŇ, PRETO 
BY SA OSVETLENIE MALO 
DAŤ PRISPÔSOBIŤ AJ 
VONKAJŠIEMU DENNÉMU 
SVETLU AJ TME.

bývanie kuchyňa
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STOLOVANIE MÔŽEME OŽIVIŤ VESELÝMI STRETNUTIAMI S PRIATEĽMI ALEBO RODINOU. JE TO 
MOMENT, KEDY  POTEŠÍME NAŠE ZMYSLY A KEDY SA VŠETCI ZHRNÚ OKOLO STOLA A TEŠIA SA 
CHUTNÝM JEDLÁM A ZAUJÍMAVEJ DISKUSII. ABY SME HRAVO ZVLÁDLI ČAROVANIE S JEDLOM, 
POMÔŽU NAŠIM ZRUČNOSTIAM KUCHYNSKÉ SPOTREBIČE, KTORÉ NÁM UĽAHČIA PROCES 
PRÍPRAVY. NIE SÚ TO LEN PRAKTICKÍ POMOCNÍCI, ALE PRI VHODNOM VÝBERE ZABEZPEČIA AJ 
DOKONALÉ SPLYNUTIE S KUCHYNSKOU ZOSTAVOU.

KUCHYNSKÍ POMOCNÍCI

  Pomôže rýchlo zahnať hlad

Výkonná mikrovlnná rúra je pomocníčkou, na ktorú hlavne počas 
hektických dní nedáme dopustiť. Aj staršie deti a tínedžeri si v nej 
po príchode domov zvládnu sami ohriať obed alebo večeru, vý-
borne však poslúži aj na rozmrazovanie a varenie pod taktovkou 
dospelých. Takou je aj novinka Orava Miwa 1 s objemom 20 lit-
rov, ktorá vďaka výkonu 1 050 W a otočnému tanieru s prieme-
rom 25,5 cm rýchlo ohreje jedlo tak, aby bolo rovnomerne teplé 
a vy ste sa nepopálili. Ovláda sa klasicky, manuálne – otočnými 
gombíkmi umožňuje nastaviť optimálny výkon a čas ohrevu až 
do 35 minút. Mikrovlnku oceníte okrem ohrevu a rozmrazovania 
aj pri príprave ryže, dusení, pečení, varení zeleninových jedál či 
gastro pochúťok z rýb a hydiny. Mikrovlnka je na výber v bielom 
a čiernom dizajne.  

www.orava.eu

Váš domáci barista  

Káva robí deň. S pákovým kávovarom Artisan od spoločnosti KitchenAid vyča-
rujete kapučíno a espresso rovnako dobre ako profesionálny barista. V kovovom tele 
s elegantným dizajnom sú zabudované inteligentné teplotné senzory, profesionálny 
portafilter, nízkotlaková predinfúzia a talianska tlaková pumpa s výkonom 15 barov. 
Posledné dve menované sa postarajú o pomalé a plynulé pridávanie vody do mletej 
kávy, výsledkom čoho je bohaté espresso plné chuti. Vďaka technológii termocievky 
s rýchlym ohrevom budete mať vodu na kávu ohriatu už za 45 sekúnd. Kávovar vám 
vyčaruje naraz až dve dávky kávy. Ku kávovaru dostanete aj štýlový antikorový džbánik 
na mlieko, tamper na utlačenie kávy do páky kávovaru a štyri vymeniteľné sitká. No-
vinku v piatich farbách si môžete zaobstarať v predajni Potten & Pannen – Staněk 
alebo na web stránke.

www.pottenpannen.sk
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Kanvica, ktorá dokáže viac  

Kráľovná kuchyne a ozdoba každej pracovnej dosky – to je programovateľná 
rýchlovarná kanvica Zwilling Enfinigy Pro s objemom 1,5 litra v modernom 
dizajne elegantnej zlatej farby, ktorá vás prekvapí svojimi prepracovanými funkciami. 
Za pomoci siedmich prednastaviteľných programov dokáže pripraviť vodu na lahodnú 
kávu i čaj. Ocenia ju aj všetky maminky na ohriatie dojčenského mlieka aj na sterili-
záciu detských fľaštičiek. V tele kanvice s dvojitou antikorovou stenou je integrova-
ný filter na zachytenie nežiaduceho vodného kameňa. Kúpiť ju môžete v predajni 
Potten & Pannen – Staněk v OC Central Bratislava alebo na web stránke.

 www.pottenpannen.sk



Reko

Foto: archív firiem

Majster na varenie sous-vide  

Metóda francúzskych šéfkuchárov, ktorá bola dlhú dobu len pre zasvätených, sa teraz 
vďaka kompaktnému ponornému variču nemeckej značky Zwilling dostáva aj do 
slovenských kuchýň. Sous-vide znamená vo francúzštine „vo vákuu“ a ide o spôsob 
pomalého varenia pri konštantnej teplote, pri ktorej sa zachovávajú výživové hodnoty 
potravín. Hovädzí steak, rybu, ale dokonca aj zeleninu ako bataty vložíte do uzatvá-
rateľných vrecúšok, ktoré sa nedostanú do priameho kontaktu s vodou a varia sa tak 
vo vlastnej šťave, takže si ponechávajú pôvodnú farbu i šťavnatú chuť. Inteligentného 
pomocníka ponorný termoohrievač Zwilling Enfinigy na varenie metódou sous-
-vide v bielom farebnom vyhotovení nájdete v predajni Potten & Pannen – Staněk 
v OC Central Bratislava alebo na 

www.pottenpannen.sk

  Tip na výkonnú všestrannú novinku

Nová smart XXL rúra Gorenje BPSAX6747A08BGWI zvládne 
s presnosťou na jeden stupeň teplotu od 30 °C až do úctyhod-
ných 300 °C, takže v nej hravo vykúzlite so špeciálnym progra-
mom aj pravú taliansku pizzu alebo focacciu ako z kamennej 
pece. Má 22 automatických programov pre najobľúbe-
nejšie pokrmy, môžete využiť aj program na pečenie s parou, 
teplotnú sondu, pečenie v krokoch alebo fritovanie bez tuku. 
Nechýba ani pyrolitické automatické čistenie. Rúru s Wi-Fi ide 
ovládať pomocou aplikácie ConnectLife aj na diaľku.  
Stojí 799 eur.

sk.gorenje.com
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  Chladenie vo veľkom štýle

Prémiová kombinovaná chladnička luxusnej škandinávskej 
značky ASKO RFN2826S ponúka 445 l úložného priestoru, 
mraziacu zásuvku, konvertibilnú zásuvku s plynulou reguláciou 
teploty a výrobník ľadu. Ideálne ju dopĺňa rovnako veľkorysá 
kombinovaná chladnička ASKO RWFN2826S s integrova-
nou vínotékou a dvoma individuálne nastaviteľnými teplota-
mi. Má tiež mraziacu zásuvku, konvertibilnú zásuvku s plynulou 
reguláciou teploty a druhý výrobník kociek ľadu. K dokonalému 
pohodliu prispieva plynulý a tlmený chod zásuviek s plným vý-
suvom aj príjemné osvetlenie celého priestoru spotrebiča pomo-
cou niekoľkých úsporných svetelných zdrojov. Taktiež okamžite 
pripravená na pripojenie k vodovodnej sieti. Každý spotrebič 
stojí 7199 eur. Možno si ich pozrieť v dizajnovom showroome 
ASKO v Prahe.

sk.asko.com



Riad COMPACT 

Dokonalá
úspora
miesta

Do 7 litrového hrnca 
naskladáte celú súpravu 

COMPACT a uzavriete pokrievkou. 

2,0 l 
3,5 l 

5,0 l Súprava obsahuje: 
Kastról s pokrievkou ø 18 cm, 2,0 l 
Hrniec s pokrievkou ø 20 cm, 3,5 l 
Hrniec s pokrievkou ø 22 cm, 5,0 l 
Je možné samostatne dokúpiť: 
Hrniec s pokrievkou ø 24 cm, 7,0 l

7,0 l 
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paleta aktuality

OČARIA VZHĽADOM AJ 
BENEFITMI PRE ZDRAVIE

Keramické rýchlovarné kanvice Orava 
VK-3813 v bielom a čiernom farebnom 
vyhotovení zaujmú na prvý pohľad minima-
listickým dizajnom a vyvolajú spomienku na 
sviatočné okamihy, kedy sme si čaj nalievali 
s noblesou z babičkinho čajníka. Okrem 
atraktívneho vzhľadu presvedčia aj schop-
nosťou dokonale prevariť vodu bez toho, že 
by sa do nej pri vysokej teplote uvoľňoval 
akýkoľvek zápach alebo zdraviu nevyhovujú-
ce mikročiastočky. Keramika je totiž vysoko 
hygienický a stabilný materiál, ktorý navyše 
dobre a dlho drží teplo. Vďaka príkonu 
1 500 W bude voda na váš obľúbený horúci 
nápoj zohriata skôr, než by ste sa nazdali. 
Kávu a čaj si môžete vychutnať spolu s blízky-
mi, keďže objem kanvice je 1,5 litra. Kanvica 
je chránená pred ohrevom bez vody a po 
splnení úlohy sa sama automaticky vypne.  
Na výber je v bielom a čiernom farebnom 
vyhotovení a môže byť vaša za 49,90 eur.

www.orava.eu

VYMEŇTE ČÍTANÉ KNIHY ZA NOVÉ JEDNODUCHO A RÝCHLO!

Koľko kníh vo vašej domácnosti už nikdy viac neotvoríte? Určite by sa ich našlo nie-
koľko. Vedeli ste však, že v Knihovrátku od Martinusu si ich môžete vymeniť za nové 
príbehy?  Služba vznikla s myšlienkou potešiť knihomoľov a nájsť knižkám, ktoré už 
nikto nečíta, nový domov. Vďaka Knihovrátku uvoľníte miesto na svojich poličkách 
a získate poukážky do kníhkupectva! 

Ako? Overte si na knihovratok.sk, či vaše tituly Knihovrátok od Martinusu 
aktuálne vykupuje a za akú cenu. Následne vytvorte objednávku a počkajte na 
potvrdenie. Potom stačí knižky už len zabaliť a zaslať či odniesť do najbližšieho 
kníhkupectva Martinus. Do pár dní vám v maili pristanú poukážky. Tie môžete využiť 
na nákup nových knižiek pre seba alebo svojich blízkych. Celý proces je jednoduchý, 
rýchly a hlavne fér, pretože cenu výkupu poznáte vopred.

www.knihovratok.sk      

ČISTEJŠIA BIELIZEŇ, ČISTEJŠÍ SVET

Persil pracie prostriedky sú šetrné nielen k vašej bielizni, ale aj k planéte. Obsahujú 
92 % biologicky odbúrateľných zložiek* a sú účinné pri praní v studenej vode 
od 20 °C, čo pomáha šetriť energiu. Navyše sú v 100 %-ne recyklovateľnom obale.

Vôňa, jemnosť a mäkkosť je to, čo nájdete v nových avivážach Silan. Sú balené 
v 100 %-ne recyklovateľnej rPet fľaši s ľahko recyklovateľným 
obalom. Rad Aromatherapy, Classic a Fresh Control obsa-
huje 97 % biologicky odbúrateľných zložiek*, takže sú 
ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.  Užite si pocit dlho-
trvajúcej sviežej vône 24 hodín 7 dní v týždni.

Colour Catcher Max Protect je ekologický pomoc-
ník pre komfortné pranie bez triedenia, pričom šetríte 
energiu, vodu aj čas. Teraz sú obrúsky Colour Catcher 
ešte väčšie, aby efektívnejšie zabránili zafarbeniu a zašed-
nutosti oblečenia. Sú vyrobené zo 100 % prírodného 
materiálu.

* Vzťahuje sa k organickým zložkám 

podľa OECD 301/302
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PATOGÉNY, ALERGÉNY? U NÁS ČISTÝ VZDUCH!

V domácnosti sa vzduch len tak hemží vírusmi, baktériami, prachom, roztočmi, peľom 
a inými alergénmi ohrozujúcimi zdravie. Svoje o tom vedia hlavne alergici, strach z mini 
nepriateľov vo vzduchu má však dnes asi každý. Vzduch u vás doma bezpečne vyčistí 
prenosná čistička vzduchu s ionizátorom Orava Aeris+, ktorá s až 99 %-nou 
účinnosťou likviduje vo vzduchu baktérie, vírusy, plesne, roztoče, prach aj peľ vďaka 
extra účinnej 4-stupňovej filtrácii. Pomocou ventilátora s 3 rýchlosťami nasáva vzduch 
z miestnosti a zachytí takmer všetko, čo lieta vo vzduchu a škodí zdraviu. Má zabudovaný 
PP predfilter na stopnutie veľkých častíc vrátane vlasov a zvieracích chlpov, karbónový filter 
s aktívnym uhlíkom na pohltenie pachov a plynov, HEPA filter a ionizátor. Vďaka indikátoru 
kvality ovzdušia priebežne vyhodnocuje kvalitu vzduchu a o stave informuje tromi farbami 
na dotykovom ovládacom paneli. Tri režimy prevádzky, indikátor výmeny filtra, manuálne 
aj diaľkové ovládanie charakterizujú túto extra tichú pomocníčku s čistiacim výkonom 
220 m3/h, vhodnú do miestností s rozlohou do 35 m2. OC: 159 eur.

www.orava.eu 

KINOTECHNOLÓGIA U VÁS DOMA

Nový 4K televízor Hisense 65U7HQ s ki-
notechnológiami Dolby Vision®, HDR a 
Dolby Atmos využíva priame podsvietenie 
celej ULED obrazovky s 32 nezávislými zó-
nami stmievania. Umelá inteligencia a vrstva 
kvantových bodiek sa postarajú o prirodzené 
farby bez presýtenia, správnu dynamiku 
obrazu a dokonalú reprodukciu detailov. 
120 Hz panel a funkcia MEMC zabezpe-
čujú plynulý obraz pri športových prenosoch 
rýchly scénach. TV má profesionálny herný 
režim. Stojí 1 099 eur.

sk.hisense.com

NIELEN KRÁSNY DIZAJN

Nový odsávač pár MORA OV 686 GBX so skosenou hranou má nielen 
krásny dizajn, ale ponúka aj dostatok priestoru nad hlavou pri varení. 
Inovatívny perimetrický systém odsávania účinne presmeruje 
odsávanie z centrálnej oblasti do vonkajších rohov. Motor sa tak nepre-
ťažuje, optimalizuje sa spotreba energie, znižuje sa hluk a odsávanie 
je oveľa efektívnejšie. Kovové filtre proti mastnotám sú vylepšené špe-
ciálnou polyuretánovou penou, ktorá dokáže eliminovať až 98 % 
mastnoty a iných nečistôt pri zachovaní absorpčnej účinnosti. Stojí 
229 eur. 

www.mora.sk
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O
bývačka, ktorá je prípadne spojená 
aj s jedálňou, je epicentrom býva-
nia, kde trávime veľa času stolova-
ním a rozhovormi v kruhu rodiny 

či priateľov, alebo len tak jednoducho 
relaxujeme. 

Oproti tomu spálňa je miestom odpočin-
ku a načerpania nových síl. V nej by sme 
sa mali cítiť príjemne, uvoľnene, aby nás 
nič nerušilo a aby sme ráno vstali vyspa-
tí, zregenerovaní, s chuťou do nového 
dňa. Ak teda tieto miestnosti potrebujú 
zmenu, rád vám v tom pomôže dodáva-
teľ nábytku We-tec, ktorý spraví všetko 
pre to, aby ste boli s ich výrobkami 
a službami spokojní.

ČO PONÚKA STYLA A WE-TEC?
Jedinečný koncept nákupného centra 
STYLA s komplexnou ponukou nábytku 

a bytových doplnkov je najväčším 
svojho druhu na Slovensku, kde 
produkty z dielne vybraných slo-
venských a zahraničných výrobcov 
prezentuje viac ako 60 samostat-

ných obchodov. 

Predajňa nábytku We-tec sa môže po-
chváliť, že je od samého začiatku pri tom 
a že svojou bohatou ponukou nábytku, 
hlavne postelí, matracov, stolov, stoli-
čiek, konferenčných stolíkov, komôd, 
vitrín, predsiení či nábytku v proven-
sálskom štýle, prispieva k atraktívnosti 
samotného obchodného centra.
 
POSTELE OD WE-TEC
Sú známe elegantným moderným dizaj-
nom, funkčnosťou, precíznym spraco-
vaním do posledného detailu. Spĺňajú 
všetky atribúty kladené na pohodlné 
a zdravé spanie. Dominantne sú zastú-
pené manželské postele z vlastného 
vývoja, vyrábané výhradne na Slovensku 
vo výrobných prevádzkach s dlhoročnou 
stolárskou a čalúnickou tradíciou a špič-
kovým strojným vybavením. Na výber je 
množstvo modelov, u ktorých si môžete 
vybrať rozmer, zvoliť látku, vybrať farbu 
nožičiek, skompletovať s kvalitnými ro-
štami a matracami. Je to potom vyrobe-
né, dovezené a zmontované len pre vás.
 
JEDÁLENSKÉ STOLY A STOLIČKY
Tu je We-tec priamo v epicentre európ-
skeho dizajnu. Spolupracuje s nemeckou 
spoločnosťou MCA, ktorá patrí v tomto 
segmente nábytku k absolútnej špičke 
a ktorá priamo tvorí dizajn a určuje nové 
módne trendy. 

We-tec sa úspešne prezentuje aj na slo-
venskom či českom trhu, kde náskok 
v ponuke nových výrobkov je im vlastný. 
Nie je to však len dizajn, ale aj kvalita 
a dobrá cena. Je z čoho vyberať – jedá-
lenské stoly z masívneho dreva, bez-
pečnostného skla, keramickej vrstvy, 
lakovaného prevedenia v kombinácii 
s podnožami nápaditých tvarov, ma-
teriálov a farieb v rôznych dĺžkach, 
rozťahovacie aj výsuvné. K tomu úžasné 
stoličky s podnožami a sedákmi mód-
nych tvarov a farieb, pevné aj otáčavé. 
S výberom stola a k nemu vhodných 
stoličiek rád pomôže ochotný personál 
v predajni. Môžete sa však nechať inšpi-
rovať i základným výberom na stránke 
www.we-tec.sk.

Reko z materiálov We-tec

Foto: We-tec

Nábytok pre príjemnú 
atmosféru vášho domova

ABY SME SA DOMA 
CÍTILI V POHODE, TAK JE 
NA MIESTE, ABY SME SI 
JEDNOTLIVÉ PRIESTORY 
ZARIADILI NÁBYTKOM 
A DOPLNKAMI PODĽA 
SVOJICH PREDSTÁV 
A ŽELANÍ. NAŠU 
POZORNOSŤ SI ZASLÚŽIA 
HLAVNE TIE MIESTNOSTI, 
KDE SA NAJVIAC 
ZDRŽIAVAME.



Do kancelárie je potrebné sa telefonicky objednať. 

www.vstavaneskrine.com

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

0903 344 343

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

Kvetná 26, Bratislava 

Zmena otváracích hodín: 
Po - Pia: 9:00 - 12:00 h, 13:00 - 16:00 h
So: len na objednávky
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V
eľkým lákadlom nového balíčka 
je rozšírenie ponuky športových 
staníc. Na prianie užívateľov Lep-
šia.TV do ponuky pridáva stanice 

Nova Sport 1 a Nova Sport 2. Diváci si 
tak môžu užiť obrovskú škálu športov 
vrátane živých prenosov NHL, UFC, te-
nisu, NBA alebo Moto GP. V rámci balíč-
ka je rovnako aj stanica FightBox, ktorá 
sa zameriava na bojové umenia.

NEZABUDLO SA NA NIKOHO
Milovníkov filmov a seriálov poteší 
pridanie staníc AXN, AXN White a AXN 
Black, ktoré prinášajú nonstop záplavu 
akčných, romantických i kriminálnych 
filmov a seriálov. Výber je navyše roz-
šírený aj o stanicu Nova International, 
ktorá prináša divákom obľúbené progra-
my ako je Ulica, Ordinácia v ružovej 

záhrade alebo Na vode.

Lepšia.TV nezabudla ani na milovní-
kov prírody. Do balíčka MAX pridáva 
aj stanicu Fishing and Hunting, ktorá 
vysiela programy z oblasti rybolovu a 
poľovníctva. Na stanici NASA TV a Love 
Nature 4K navyše sprístupnila sledova-
nie vo vysokom 4K rozlíšení. Vysoké 4K 
rozlíšenie je tiež dostupné pri stanici pre 
dospelých Extasy 4K.

ZMENY K LEPŠIEMU
Balíček Lepšia.TV MAX stojí 7,39 € 
mesačne na prvé dva mesiace a potom 
11,49 € mesačne a prináša 130 TV sta-
níc, sledovanie až 100 dní spätne, 1800 
filmov a sledovanie v 4K, samozrejme, 
bez záväzku a s možnosťou kedykoľvek 
balíček zmeniť alebo úplne zrušiť.

Zmeny sa odohrali aj v balíčku KLASIK, 
kde boli pridané tri stanice. Konkrétne 
ide o stanice Trojka, Markíza Krimi 
a detskú ukrajinskú stanicu Nickelodeon 
Ukraine Pluto TV. 

Trojka je pohodová, reprezentuje to 
najlepšie, čo vytvorila Československá 
televízia. Je najmä pre divákov starších 
ako 60 rokov. Markíza Krimi prináša 
poriadnu dávku napätia pri kriminál-
nych programov a Nickelodeon Ukraine 
Pluto TV kombinuje obsah kanálov Nic-
kelodeon, Nick Toons a Nick Jr. Deti sa 
tak môžu tešiť na všetky ich obľúbené 
programy na jednom mieste. 

Balíček Lepšia.TV KLASIK stojí 3.99 € 
mesačne na prvé dva mesiace a potom 
7,39 € mesačne. Viac na www.lepsia.tv.   

Reko z materiálov Lepšia.TV

Foto: Lepšia.TV

Lepšia.TV predstavuje  
nový balíček Lepšia.TV MAX
LEPŠIA.TV DO SVOJEJ PONUKY 
PRIDALA NOVÝ BALÍČEK 
LEPŠIA.TV MAX, KTORÝ MÁ 
OPROTI ŠTANDARDNÉMU 
BALÍČKU ĎALŠÍCH 10 
STANÍC, SLEDOVANIE AŽ 100 
DNÍ SPÄTNE A MOŽNOSŤ 
SLEDOVANIA VO VYSOKOM 
ROZLÍŠENÍ 4K.
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investíciou, keďže môže školáka spre-
vádzať od detstva až do puberty. Výšku 
stola je možné nastaviť v rozmedzí od 59 
do 72 cm, vďaka čomu zaistíte najlepšiu 
pozíciu pre sedenie a státie. Stôl s do-
statočne veľkou pracovnou plochou by 
mal byť uprataný, aby dieťa pri učení 
nerozptyľoval neporiadok. 

Správna organizácia vecí a priestoru 
dopomôže k tomu, aby si dieťa pri učení 
udržalo sústredenie aj na dlhší čas. 
Poriadok v izbe vám pomôže udržiavať 
napríklad kolekcia SKÅDIS (04), ktorá sa 
skladá z nástenného panelu a doplnkov, 
ktoré si dieťa na panel jednoducho zave-
sí a prispôsobí podľa svojich preferencií. 
Tým, ktorí nemajú priestor na vešanie 
panelu, prakticky poslúži vozík RÅSKOG 
(05). 

V žiadnej detskej izbe nemôže chýbať 
správne osvetlenie, ktoré plní nielen pri 
hre, ale aj pri učení veľmi dôležitú úlohu. 
V priestore by sa malo nachádzať jedno 
centrálne svietidlo, ktoré je doplnené 

NÁSTUP DO ŠKOLY PRINÁŠA 
DO ŽIVOTA ŠKOLÁKOV 
MNOHO ZMIEN. LETNÉ 
MESIACE PLNÉ POHODY, 
HIER A ODDYCHU SÚ PREČ 
A PRICHÁDZA SEZÓNA 
PLNÁ ÚLOH, POVINNOSTÍ 
A KRÚŽKOV. AKO TENTO 
NÁVRAT DO ŠKOLSKÝCH 
LAVÍC ČO NAJVIAC DEŤOM 
SPRÍJEMNIŤ? VYTVORTE 
SVOJIM RATOLESTIAM IZBU, 
KTORÁ SA NIELEN DOKONALE 
PRISPÔSOBÍ ICH POTREBÁM, 
ALE BUDE ICH OBĽÚBENÝM 
DETSKÝM KRÁĽOVSTVOM. 
TOMÁŠ PUŠKÁR, INTERIÉROVÝ 
DIZAJNÉR IKEA BRATISLAVA, 
VÁM PORADÍ, AKO NA TO.

Detská izba pre školákov

D
eti potrebujú na správny vývin pro-
stredie, v ktorom môžu nielen pilne 
študovať, ale taktiež naplno popúš-
ťať uzdu predstavivosti a objavovať 

svet okolo seba. Priestor v detskej izbe 
by mal byť preto rozdelený do viacerých 
častí a spĺňať rôzne funkcie. Detská izba 
by mala mať samostatný kútik na uče-
nie, priestor na hru a oddelenú časť na 
spánok a relax. Netreba však zabúdať ani 
na dizajnový nábytok, farby a dekorácie, 
vďaka ktorým dokážete priestor oddeliť 
alebo doň vniesť príjemnú a kreatívnu 
atmosféru.

KÚTIK PRE CIEĽAVEDOMÉHO 
ŠKOLÁKA
Priestor na učenie by sme mali na za-
čiatku školského roka navrhnúť tak, aby 
spĺňal potreby školáka minimálne počas 
celého nasledujúceho roka. Obzvlášť 
dôležité je vytvoriť prostredie, kde sa 
bude dieťa cítiť komfortne, a zároveň sa 
v ňom bude vedieť dostatočne sústre-
diť. Myslieť však musíme aj na správne 
držanie tela, pretože nad prípravou do 
školy môže naše dieťa stráviť denne aj 
niekoľko hodín. Praktickým pomocní-
kom pri zariaďovaní je napríklad ergo-
nomická stolička VIMUND (01) s ohyb-
nou opierkou chrbta a nastaviteľnou 
hĺbkou i výškou sedadla, ktorá sa dieťaťu 
dokonale prispôsobí. Pre školákov, ktorí 
nevydržia dlho sedieť v jednej polohe, 
bude zas hrdinom stolička na aktívne 
sedenie NILSERIK (02). V pohybe dieťa 
nebude obmedzovať ani polohovací 
stôl PÅHL (03), ktorého kúpa je dobrou 

01

02
03



41

Podložka na cvičenie PLUFSIG (07) deti 
nikdy neomrzí. Je to spúšťač kotrmel-
cov, váľania sa a hry – a to všetko v 
bezpečí. Ak nastane čas na oddych, stačí 
ju zrolovať a odložiť. Upratovaním tvo-
rivého priestoru detí však niekedy môže-
me narušiť nielen hru, ale aj ich tvorivé 
vyjadrenie a vývoj. Preto IKEA v minu-
losti vytvorila úložné riešenie BYGGLEK 
(08), ktoré poskytuje priestor na zábavu. 
Deti môžu úložné škatule zahrnúť do 
hry so stavebnicou LEGO a svoje príbehy 
uchovať v škatuli či hrdo ich vystavovať 
na vrchnáku. Koberec HEMMAHOS (09) 

o ďalšie funkčné doplnkové svietidlá. Pri 
učení sa kladie dôraz najmä na pracov-
nú lampu, pretože je možné ju po stole 
posúvať a meniť tak smer aj intenzitu 
svetla. Mala by byť umiestnená tak, aby 
si dieťa pri písaní netienilo. 
V živote môže nastať situácia, kedy si 
jednu detskú izbu musí deliť viacero sú-
rodencov. Keď majú deti spoločnú izbu, 
môže to byť vynikajúca skúsenosť, ktorá 
prehĺbi vzťahy, a zároveň poskytne nie-
koľko užitočných životných lekcií o vzá-
jomnom rešpekte. Pri učení by malo mať 
každé dieťa svoj priestor a súkromie, 
ktoré jednoducho zabezpečíte napríklad 
šikovným oddeľovačom ÖVNING (06). 

VYSNÍVANÉ KRÁĽOVSTVO
Prieskumy ukazujú, že hranie je dôležité 
pre fyzický, sociálny a kognitívny vývoj 
dieťaťa, najmä pre menších školáčikov, 
ktorí ešte nie sú navyknutí na veľké 
množstvo školských povinností. Ak 
vidíte, že dieťa začína byť unavené a len 
ťažko udržuje svoju pozornosť, nastal 
čas na oddych a na hranie. S hracími 
doplnkami IKEA jednoducho vytvoríte 
detskú izbu snov, ktorú budú deťom 
závidieť všetci kamaráti, ktorí k nim 
do kráľovstva prídu na návštevu.

04 05
06

07

08



13
s hrou na škôlku podnecuje k hre a pod-
poruje vývoj rovnováhy a koordinácie 
dieťaťa. 

PRIESTOR, KTORÝ POSKYTUJE 
ÚTOČISKO
Deti tesne pred pubertou sú tí najaktív-
nejší ľudia, akých poznáme. Mysliac na 
všetku tú energiu, ktorú im uberá škola, 
priatelia a šport, je úplne prirodzené, že 
potrebujú priestor, kde si oddýchnu a 
naberú nové sily. Vytvorte im priestor, 
aby vedeli na chvíľu „utiecť pred sve-
tom“ a od všetkých tých zaujímavých 
podnetov. 

Aj keď základom oddychovej zóny je 
posteľ, na krátke načerpanie energie 
postačí napríklad aj mäkký matrac 
SLÄKT (10) umiestnený na zemi. Deti 
sa na ňom môžu prevaľovať, oddychovať 
alebo sa hrať s kamarátmi. Ak ho už 
treba odložiť, jednoducho ho prehnete a 
zasuniete napríklad pod posteľ či uložíte 
do rohu miestnosti. Súkromie v miest-
nosti vytvoríte pomocou paravánu alebo 
so sieťkou SOLIG (11). 

bývanie detská izba
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 PRAKTICKÝ POMOCNÍCI
 • Posteľ s nastaviteľnou dĺžkou je voľbou, 

ktorá šetrí peniaze a vaše dieťa v nej 
bude môcť spávať celé roky (BUSUNGE, 
obr. 12, rozkladacia detská posteľ), 

• Poschodová posteľ vám ušetrí cenné 
centimetre v priestore a pomôže detskú 
izbu vizuálne oddeliť na oddychovú časť 
a pracovnú časť (VITVAL – obr. 13, rám 
poschodovej postele, 90 x 200 cm), 

• Nepotrebujete priečky, priestor v det-
skej izbe jednoducho oddelíte polico-
vým dielom (KALLAX – obr. 14, policový 
diel),

• Myslite na zdravie a zlepšite kvalitu 
vnútorného vzduchu v izbe pomocou 
čističky vzduchu FÖRNUFTIG. Dodáva sa 
s časticovým filtrom a môže byť doplne-
ná o plynový filter na čistenie vzduchu 
od pachov, peľu a znečisťujúcich látok, 
ako je prach, dym a chemikálie  
(FÖRNUFTIG, – obr. 15, čistička vzduchu).

 
Reko

Foto: archív Ikea a redakcie
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N
ekonečná nádcha, upchatý nos, 
zápaly spojiviek, ekzémy až astma 
sú príznaky alergie, ktorú môžu 
spôsobiť plesne, ale aj roztoče či iné 

mikroorganizmy. Tie sa usádzajú nielen 
na šatách a nábytku, ale aj tam, kde na 
to nikto nemyslí – na stenách vašich 
izieb. Tie sú plné rôznych mikroorganiz-
mov, medzi ktorými sa dá nájsť aj zlatý 
stafylokok alebo pseudomonas, ktorý 
spôsobuje zápaly pľúc či močových ciest, 
či klebsiella, zodpovedná za horúčkovité 
ochorenia. Oproti nim majú plesne pre 
nás jednu „výhodu“ – vidíme ich a môže-
me s nimi bojovať. 

DÔLEŽITÁ PREVENCIA
Prevencia je aj v tomto prípade účin-
nejšia než odstraňovanie neželaných 
nájomníkov našich stien. V príbytkoch 
alergikov a chorľavých ľudí preto často 
koberce, záclony a čalúnený nábytok 
nahradia čističky vzduchu a pohlcovače 
vlhkosti. To je však len jedna časť boja 

AK STE VY ČI VAŠE DETI 
KAŽDÚ CHVÍĽU CHORÍ 
ALEBO MÁTE ALERGICKÉ 
PRÍZNAKY AJ VTEDY, KEĎ 
JE UŽ DÁVNO PO PEĽOVEJ 
SEZÓNE, PRÍČINOU MÔŽU 
BYŤ AJ VAŠE STENY. A TO 
AJ VTEDY, AK VYZERAJÚ 
ČISTO A V PORIADKU. 

Máte chorľavé deti či alergika?
V tom prípade sa zamerajte aj na steny!

s kolotočom ochorení a pretrvávajú-
cou alergiou. Pravidelné vetranie vám 
pomôže eliminovať vznik a rast plesní 
na stenách, pred baktériami vás však 
neochráni. Niektoré dokonca dokážu 
prežiť s vami v spálni, obývačke, kuchyni 
či v pivnici aj dva roky! Pravidelná dez-
infekcia stien a maľovanie každé 2 – 3 
roky je tiež jednou z možností, no ide to 
aj jednoduchšie.

IDEÁLNE RIEŠENIE
Efektívnejšie a ekonomickejšie riešenie 
sa volá PRIMALEX BACTERIA RESIST. 
Náter s aktívnymi iónmi striebra zabra-
ňuje vzniku plesní, usádzaniu a mno-
ženiu baktérií a nepriťahuje prach. Je 
odolný voči nečistotám a ľahko umýva-
teľný. S takto ošetrenými stenami sa ani 
rodičia malých detí nemusia obávať, keď 
ich zlatíčko bude oblizovať steny. 

SPĹŇA NÁROČNÉ KRITÉRIA
Novinka od Primalexu teda spĺňa aj 
tie najnáročnejšie hygienické kritériá, 
a preto je PRIMALEX BACTERIA RESIST 
vhodný do spální, detských izieb, do-
mácností, ale tiež do ordinácií a čakární, 
do salónov krásy a všade tam, kde je 
zvýšené riziko choroboplodných zárod-
kov. Či sa už rozhodnete pre univerzál-
nu bielu, alebo niektorý z elegantných 
pastelových odtieňov, rozhodne spravíte 
ďalší krok v ústrety k svojmu pevnej-
šiemu zdraviu. Novinku PRIMALEX 
BACTERIA RESIST a ďalšie interiérové 
a exteriérové nátery spolu s pomôckami 
na maľovanie a poradenstvom dostanete 
v predajniach DOM FARIEB a na eshope 
www.domyfarieb.sk. 

Reko z materiálov Primalex

Foto: Primalex
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INFOMIX

infomix aktuality

BETÓN V EKOLOGICKOM SAMOROZPUSTNOM VRECI

Baumit ALL IN Betón pre dom a záhradu – inovácia, ktorá tu ešte nebola! Skutočnosť, že vrece nemusíte najskôr rozrezať 
a obsah vysypať do miešačky, šetrí prácu a čas. Nevzniká žiadny odpad, tvorí sa menej prachu a nie je potrebné likvidovať 
obaly. ALL IN – inováciu pocítite rovno na mieste. Betón aj s rozpustným vrecom vyrobeným na báze celulózy ide celý do 
miešačky, kde vytvorí zmes.

Baumit ALL IN Betón pre dom a záhradu v praktickom balení využije každý domáci majster. Betón triedy C16/20 
je vhodný na všetky bežné betonárske práce bez zvláštnych statických nárokov a je zušľachtený prírodným vláknom. 
Výdatnosť z jedného vreca je 15 l čerstvého betónu. Ide o prvý suchý betón v jedinečnom samorozpustnom obale!

Výhody ALL IN Betónu pre dom a záhradu:
    • jedinečné samorozpustné vrece,
    • menej prachu, žiaden odpad,
    • rýchle a jednoduché spracovanie.

www.baumit.sk

DOMA AKO NA DOVOLENKE 

Na dovolenku sa všetci tešíme celý rok – 
na ležanie na pláži, na večerné prechádzky 
pri mori či na studený drink podávaný na 
luxusnej terase. Aj doma vám môže byť 
rovnako dobre ako na dovolenke! S kom-
pozitnými terasovými doskami Rockies od 
značky TIMMDEK vo farebnom prevedení 
Aspen sa tak budete na svojej terase cítiť 
každý deň. Terasové dosky Rockies od 
TIMMDEK sú vernou kresbou dreva a vo 
farbe Aspen sa dokonale hodia k bazénu či 
vírivke.  Vašej terase dodajú šmrnc luxusu. 
Ich jedinečnosť spočíva okrem vzhľadu aj 
v kvalite – sú odolné voči poveternostným 
vplyvom, UV žiareniu, škrabancom, ryhám, 
preliačinám či poškodeniu. Majú záruku až 
25 rokov a vyžadujú minimálnu údržbu – iba 
pravidelné umývanie. Ak vám záleží na eko-
lógii, tak ste tu na správnej adrese. Terasové 
dosky Rockies od TIMMDEK sú z 95 % 
vyrobené z recyklovaných materiálov. Bližšie 
informácie nájdete na 

www.dlhslovakia.sk/timmdek.

NA IÓNOVÚ NEROVNOVÁHU POMÔŽE VINCENTKA 

Vincentka nielenže obsahuje, ako sa žartom hovorí, celú Mendelejevovú tabuľku, 
a to vo veľmi priaznivej forme i pomere. Vincentka je vlastne iónový roztok. Jeho zá-
klad tvorí NaCl (chlorid sodný), rozpustený v treťohornej morskej vode a obohatený 
o oxid uhličitý z hlbín zeme a prvky vzácnych zemín rozpustených presakujúcou vodou 
z povrchu. Vincentka preto zohráva významnú rolu aj pri dosahovaní iónovej rovnová-

hy v organizme. 

Iónová rovnováha v životnom prostredí má priaznivý vplyv 
na zdravie. Dostatok záporných iónov pôsobí na čistotu ovzdu-
šia a ovplyvňuje serotonínový metabolizmus. Zlepšuje tak as-
tmatické stavy, bronchitídy, ovplyvňuje náladu, emócie, skvalit-
ňuje spánok, pôsobí antidepresívne, analgeticky, pôsobí proti 
sklonu k búšeniu srdca, proti vzniku srdcovej bolesti, znižuje 
zvýšený krvný tlak, znižuje zrážanlivosť krvi, urýchľuje hojenie 

rán a popálenín, pôsobí 
bakteriostaticky. Záporné 
ióny s vysokou pohyb-
livosťou majú priaznivý 
vplyv na zvýšenie imunity 
organizmu. Na prevenciu 
je najlepšie posilňovať 
imunitu organizmu in-
halovaním Vincentky. 
Na doplňanie iónov 
pomáha pravidelné pitie 
Vincentky.

www.vincentka.cz. 
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PÁLENÁ ŠKRIDLA PRE DOM V JUŽANSKOM ŠTÝLE

Moderné pálené škridly Tondach sú veľmi odolné, vytvárajú priaznivú vnútornú mikroklímu a ich životnosť je 
viac ako 100 rokov, a to bez akejkoľvek údržby. Navyše sú stálofarebné, takže ani po rokoch nevyblednú. 

Spojenie funkčnosti a atraktívneho dizajnu prináša pálená škridla Mediteran Plus. Jej charakteristickým 
znakom je výrazná vysoká vlna typická pre stredomorskú oblasť, avšak zaujme aj 
u nás. Posuvná škridla zaručuje vynikajúcu ochranu proti rôznym poveternost-
ným vplyvom a bezpečný odvod vody zo strechy. Je vhodná pre nízke sklony 
od 22°, s doplnkovou hydroizolačnou vrstvou už od 10°. Možnosť posunu 
škridly až o 3 cm uľahčuje montáž, šetrí rezivo i materiál. Mediteran 
Plus je v ponuke v 3 povrchových úpravách – engoba matná bronz, 
engoba matná patina a engoba matná piesková antik. Na škridlu mô-
žete získať záruku až 33 rokov.

www.wienerberger.sk/tondach

VILA BÔRIK SO SYSTÉMAMI 
SCHÜCO JE NOMINOVANÁ NA 
CENU CE ZA AR 2022

Slovenská komora architektov vyhlásila už 
21. ročník ocenenia CE ZA AR. V kategórii 
Rodinné domy je tento rok nominovaná aj 
Vila Bôrik stojaca v Žiline. Návrh mestskej 
vily pochádza z ateliéru PLURAL. Samotný 
dom pozostáva z troch podlaží, z ktorých 
každé reprezentuje odlišnú organizáciu 
priestoru. Podlažia prepája točité schodisko 
umiestnené mimo štvorcový pôdorys ústrednej časti domu. Ďalšími špecifickými prvkami vily, ktoré doplňujú jej základný kubický objem, 
sú západná „účelová fasáda“ tvoriaca filter medzi ulicou a interiérom a pultové prestrešenie označujúce vstup do domu na jeho severnej 
strane. Spoločnosť Schüco pre projekt dodávala okná a dvere, konkrétne systémové riešenie Schüco AWS/ADS 75.SI a tiež zdvižno-posu-
vné elementy Schüco ASS 70.HI. Presklená stena a strešný svetlík sú z obľúbeného systému Schüco FWS 50.  Zdroj: Cezaar.tv, Schueco.sk, 
Foto: Maxime Delvaux

www.schueco.sk

Keramická 

škridla Tondach 

Mediteran Plus je teraz 

dostupná skladom. Nechajte si 

vypracovať výpočet spotreby 

a cenovú ponuku  

zadarmo

LEDVANCE VINTAGE EDÍCIA 1906

Autentické, všestranné, nekomplikované – Vintage edícia 1906 spája retro dizajn s mo-
dernou technológiou. Osvedčené produkty prinášajú nový život do historických tvarov lámp 
a svietidiel. Skutočné dizajnové prvky v kombinácii s efektívnou technológiou LED osvetle-
nia. Štýlové lampy a svietidlá pomôžu vytvoriť retro štýl v každej domácnosti. Neobmedzujte 
svoju kreativitu! Dostaňte osvetlenie do centra pozornosti. Vysokokvalitné produkty Vintage 
edície 1906 sú navrhnuté s nasadením a láskou k detailu. Klasické a retro lampy, ako sú 
Globe, Cone, Pipe, Carved, Bubble, Pendulum, Edison, Oval a Tubular, so sofistikovanou tech-
nológiou osvetlenia (LED alebo halogén) spájajú klasické hodnoty s modernými funkciami, 
akými sú energetická účinnosť, životnosť alebo kvalita svetla.

Moderné LED svetelné zdroje z edície Vintage 1906 spot-
rebujú až o 80 % menej elektriny, vydržia až päťkrát 
dlhšie ako tradičné žiarovky a môžu svietiť až 
25 000 hodín.

www.ledvance.sk



46

stavba materiály

Z
a veľkoformátové sú považované 
všetky obklady a dlažby, ktoré majú 
jednu hranu dlhšiu ako 35 cm. Do-

dávajú sa v širokej škále farieb a vzorov, 
takže sú vhodné do rôznych interiérov. 
Elegantný veľkoformátový obklad 
a dlažba nechajú vyniknúť modernému 
a čistému vzhľadu miestnosti.

OKREM VYSOKEJ ESTETIKY 
PRINÁŠAJÚ AJ ĎALŠIE 
VÝHODY: 

 Rýchlejšie kladenie dlažby – vďaka 
svojim rozmerom poskytujú veľké 
formáty väčšie pokrytie, čo uľahčuje 
a zrýchľuje ich kladenie. 

 Minimálne škárovanie – 
veľké obklady si vyžadujú menej 
škár, pretože poskytujú väčšie 
plošné pokrytie. Škáry medzi 
veľkoformátovými obkladovými 
prvkami sú v porovnaní s tradičnými 
obkladmi tenšie, čo minimalizuje 
rušivý dojem.

 Menej údržby – škárovacia hmota 
na podlahách má tendenciu časom 
sa špiniť. Menší podiel škárovacej 
malty uľahčuje údržbu, pretože takáto 
dlažba má nižšie nároky na čistenie.

PRÍPRAVA PODKLADU JE 
ZÁKLADOM ÚSPECHU 
Veľkoformátové obklady sú mimoriadne 
atraktívne. Dôležité je však pri inštalácii 
dodržať niekoľko pravidiel. Aby sa dosia-
hol čo najkvalitnejší výsledok, špeciálnu 
pozornosť si bude vyžadovať predovšet-
kým príprava podkladu, ktorý musí byť 
rozmerovo stály, suchý, dokonale rovný, 
bez trhlín a nečistôt. V prípade nerov-
ností je nevyhnutné povrch vyrovnať 
pomocou samonivelizačnej malty a, sa-
mozrejme, nesmie chýbať ani penetrač-
ný náter.

Pozornosť treba venovať aj pevnos-
ti podkladu. Aj keď si to mnoho ľudí 
neuvedomuje, veľké obklady majú vyššiu 
váhu. „Veľkoformátové prvky sú ťažšie ako 
obklady menších rozmerov. Aj keď celková 
hmotnosť podlahy zostáva rovnaká, ťažšie 
obklady si vyžadujú pevný podklad. Veľké 
obklady je možné inštalovať na väčšinu 
podkladových vrstiev, ako je betón, sadro-
kartón, keramické či kamenné podlahy a ce-
mentové alebo sadrové omietky,“ vysvetľu-
je Richard Klička, odborník z oddelenia 
stavebnín v  projektových marketoch 
Hornbach. 

NEPODCEŇUJTE PLÁNOVANIE 
ROZLOŽENIA 
Skôr ako sa pustíte do práce, rozplánujte 
si ako budú obklady rozložené. Vďaka  
plánu rozloženia budete môcť zvoliť 
vzor, ktorý sa najlepšie hodí do miest-
nosti. Veľkoformátové dlažby a obklady 
umožňujú vybrať rôzne zaujímavé vzory 
vrátane tradičných tehlových vzorov, 
rovných škár či rybej kosti. „Čo pri dlažbe 
malého formátu funguje bez problémov, nie 
je možné pri veľkoformátových varian-
toch – kladenie s polovičným presahom. 
Dôvodom sú výrobou podmienené ‚misky‘ 
dlažby. Tie sú, aj keď nepatrne, prehnu-
té mierne nadol smerom ku stredu. Pri 

VEĽKOFORMÁTOVÝ OBKLAD 
A DLAŽBA VYNIKAJÚ NIELEN 
NADČASOVÝM DIZAJNOM. 
PONÚKAJÚ AJ ĎALŠIE VÝ-
HODY AKO MALÚ HRÚBKU, 
MINIMALIZOVANIE POČTU 
ŠKÁR, ZNÍŽENÚ NASIAKAVOSŤ 
ČI CHEMICKÚ ODOLNOSŤ. ICH 
INŠTALÁCIA SI VŠAK ŽIADA 
MIMORIADNU POZORNOSŤ. 
ODBORNÍK RADÍ, ČO VŠETKO 
OBNÁŠA KLADENIE VEĽKO-
FORMÁTOVEJ DLAŽBY.
.

Ako na inštaláciu 
veľkoformátových obkladov?



47

polovičnom presahu so striedavým vzorom 
by sa potom stretol najhlbší bod v strede 
dlažby s najvyšším bodom na ich konci. Čím 
je obklad väčší, tým rušivejší je tento efekt. 
Pri krížových škárach sa tento problém 
neprejavuje,“ upozorňuje odborník z 
Hornbachu.

NANÁŠANIE LEPIDLA
Výrobcovia lepidiel ponúkajú široký 
sortiment vhodných lepidiel. Je nevy-
hnutné uistiť sa, že pre vašu veľkofor-
mátovú dlažbu používate vhodné lepidlo 
v závislosti od druhu podkladu, typu a 
formátu obkladového prvku, miesta po-
užitia a okolitých podmienok na stavbe. 
Pri maxi obkladoch hrá dôležitú úlohu aj 
spôsob nanášania lepidla. „Väčšie formáty 
si vyžadujú viac lepidla, aby sa zabezpe-
čilo ich správne upevnenie a poskytla sa 
štrukturálna stabilita potrebná na to, aby 
vydržali ťažké mechanické a tepelné zaťa-
ženie. Nanášanie lepidla sa robí metódou 
buttering floating – metóda obojstranného 
nanášania. Ide o nanášanie lepidla ako zo 

strany obkladu, tak aj na podklad. Použitím 
tejto metódy sa zabezpečí úplné pokrytie 
obkladu lepidlom,“ dodáva Richard Klička.

NEPONÁHĽAJTE SA SO 
ŠKÁROVANÍM
Šírka škár pri veľkých formátoch musí 
mať minimálne 2 mm. Pretože sa pri 
kladení veľkoformátových obkladov a 
dlažieb používa väčšie množstvo lepiacej 
hmoty, je nevyhnutné zabezpečiť do-
statočný čas na schnutie. Ak aplikujete 
škárovaciu maltu príliš skoro, môžete 
zabrániť úplnému vytvrdnutiu lepidla, 
čo môže neskôr spôsobiť problémy. Pred 

aplikáciou škárovacej malty vyškrabte zo 
škár zvyšky lepidla a odstráňte dištanč-
né podložky. Škárovaciu hmotu rozotrite 
na povrch obkladu, ideálne pomocou 
škárovacej stierky. Pri aplikácii mate-
riálov vždy rešpektujte odporúčania 
výrobcu.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Z
ákladnou prednosťou priečkoviek 
Ytong sú ich dobré statické a tepel-
noizolačné vlastnosti, veľkou vý-
hodou je ich homogenita a zacho-

vanie rovnakých technických vlastností 
vo všetkých smeroch. Všetci staveb-
níci aj stavebné firmy si chvália ľahké 
a rýchle murovanie. Pri priečkach Ytong 
oceníte aj ich nízku hmotnosť a vysokú 
presnosť vymurovaných stien. Pre Ytong 
je typické systémové riešenie, takže aj 
tu sa môžete spoľahnúť na široký výber 
nenosných a plochých prekladov, mált, 
omietok, stierok a náradia. Veľkou výho-
dou je ľahká tvorba otvorov a drážok pre 
inštalačné rozvody. Kreatívne oblé tvary 
oblúkových priečok Ytong uvoľňujú 
priestor na originálne riešenie interiéru. 
Prednosťou je prefabrikované zakrivenie 
bez pracného opracovania a brúsenia, 
pri práci oceníte aj hladký povrch, ktorý 
uľahčuje finálne úpravy.

OPTIMÁLNA KLÍMA A ZDRAVÉ 
PROSTREDIE
Priečkovky Ytong sú navyše ohľaduplné 
k zdraviu, v dome vytvárajú optimálnu 
klímu a chránia zdravie jeho obyvateľov. 
Ich silnou stránkou je aj minimum odpa-
du. Výroba pórobetónových priečkoviek 
je energeticky nenáročná, priečkovky 
Ytong Klasik sú tiež ohňovzdorné. Akus-
tické riešenie Xella pre vnútorné priečky 
Ytong a Silka súčasne plní náročné 
požiadavky novej akustickej normy.

PRIEČKY ČO DÝCHAJÚ A HREJÚ
Jednou z predností vnútorných vápen-
nocementových omietok Ytong, ktoré 
boli vyvinuté špeciálne pre tvárnice 
Ytong a Silka, je skutočnosť, že zlepšujú 
tepelnoizolačné vlastnosti stien. Navyše 
dovoľujú stenám dýchať, odstraňu-
jú vlhkosť zo stavby a znižujú riziko 
vzniku plesní. Pri práci s nimi oceníte 
aj ľahké spracovanie, vysokú výdatnosť 
a pevnosť. U vnútorných priečok a stien 
z tvárnic Ytong a Silka voľte preto práve 
z vyššie uvedených dôvodov systémovú 
omietku Ytong. Túto omietku môže-
te použiť ako finálnu vrstvu, pokiaľ 
však dávate prednosť extra hladkému 
povrchu steny, nanášajte v druhej vrstve 
hladenú vnútornú sadrovú stierku. 

Táto kombinácia má množstvo výhod – 
vnútorná omietka Ytong je vysoko 

S priečkovkami Ytong 
zvládnete rekonštrukciu 
ľahko a rýchlo

PRIEČKOVKY Z PÓROBETÓNU 
YTONG PATRIA KVÔLI 
SVOJEJ JEDNODUCHOSTI 
K NAJŽIADANEJŠÍM 
MATERIÁLOM PRI 
PRESTAVBÁCH, 
REKONŠTRUKCIÁCH 
A ĎALŠÍCH PRÁCACH 
V INTERIÉRI. TAM, KDE 
JE POTREBNÉ POSILNIŤ 
AKUSTICKÉ VLASTNOSTI, 
ÚNOSNOSŤ STENY ČI 
AKUMULAČNEJ SCHOPNOSTI 
KONŠTRUKCIE, PONÚKA 
SPOLOČNOSŤ XELLA 
SLOVENSKO SORTIMENT 
VÁPENNOPIESKOVÝCH 
TVÁRNIC SILKA.
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priedušná, vystužená vláknami a vyniká 
výbornými tepelnoizolačnými vlastnos-
ťami, vrchná sadrová stierka má extra 
hladký povrch a zaisťuje hygienickú 
čistotu prostredia.

Viac informácií o pórobetóne Ytong a vá-
pennopieskových tvárniciach a prieč-
kach Silka nájdete na www.xella.sk.      

Reko z materiálov Xella Slovensko

Foto:Ytong slovami Xella Slovensko
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P
ôvodnú 70-ročnú konštrukciu 
colného úradu, ktorá tvorila hrádzu 
medzi mestom a kanálom, nebolo 
možné sanovať aj z dôvodu použi-

tého azbestu. Zadanie nového projektu 
bolo jasné – čo najväčšia využiteľnosť 
priestoru, aby sa dovtedy neatraktívny 
priestor stal živým organizmom s fukn-
ciou bývania, práce a trávenia voľného 
času.

TRI VEŽE V DIALÓGU
Zdanlivo jednoduchá, až strohá archi-
tektúra veží s výškou 100 m ponúka 
možnosť dialógu troch vedľa seba 
stojacich výškových budov a otvára 
tak nové výhľady na mesto aj samotný 
kanál. S objemom investícií vo výške 
viac ako 300 miliónov eur a s úžitkovou 
plochou približne 77 000 m2 sa Triiiple 
stalo nielen najväčšou stavbou Viedne, 
ale aj úplne novým konceptom využitia 
priestoru. 

Prvé dve veže, každá s 250-imi byto-
vými jednotkami s plochou od 33 m² 
do 165 m², sú k dispozícii pre indivi-
duálnych záujemcov, pričom ponúkajú 
„in-house“ servis ako v hoteli. Projekt 
ponúka jedinečnú kombináciu concierge 
servisu, eventové kuchyne, spoločné 
terasy, salón s knižnicou, Barbecue 
Lounge, práčovňu a na streche spoloč-
né bazény. Zároveň má premyslenú 
infaštruktúru obchodov, gastronómie 
a kaviarní, škôlku a disponuje ideálnym 
a jednoduchým dopravným prepojením 
so zvyškom mesta cez metro a električky 
až po dokonalé napojenie na diaľnice. 
Z Triiiple sa dostanete za desať minút 
autom na letisko Schwechat a Prater leží 
priamo oproti. Dvojizbový byt s rozlo-
hou 64 m2 si môžete podľa web stránky 
projektu kúpiť od 459 000 eur, zatiaľ čo 

160 m2 veľký 5-izbový byt čaká na svoj-
ho majiteľa s cenou viac ako 2,1 mil. eur.

Tretia veža sa po vzore iných metropol 
zamerala na úplne iný koncept bývania – 
ponúka 670 mikrobytových jednotiek 
s rozmermi od 20 m² do 57 m². Cieľová 
skupina sú študenti a mladí profesioná-
li, ktorí môžu využiť blízku dopravnú 
dostupnosť ekonomickej univerzity. 
Prvé 3 poschodia tretej veže majú slúžiť 
na občiansku vybavenosť obyvateľov 
a vytvárať spoločný otvorený priestor 
s možnosťou sociálnej interakcie obyva-
teľov vrátane kina či hernej miestnosti. 
Zariadené apartmány s internetom sa 
prenajímajú od 619 eur/mesiac vrátane 
energií.

Štvrtá, nižšia veža, ktorá je ešte len 
súčasťou plánu, má ponúknuť 12 000 m2 
administratívnej plochy.

ZMIZNUTÁ DIAĽNICA
Ak poznáte Viedeň, tiež ste sa asi začu-
dovali, ako chcú architekti dosiahnuť 
prepojenie k vode, keď popri kanáli ve-
die predsa komunikácia A4 pokračujúca 
smerom na Bratislavu ako Ost Autobahn 
(východná diaľnica). Stavitelia ju jedno-
ducho prekryli a vytvorili tak vyvýšenú 
zelenú záhradu s výhľadom ponad kanál 
na Práter s rozlohou viac ako 4 000 m2. 
Priestor je otvorený nielen obyvateľom, 
ale aj širokej verejnosti, rovnako ako 
bude aj zelený priestor medzi vežami 
a pred vežami zo strany Schnirchgasse, 
ktorý je v súčasnosti nie práve atraktív-
nym miestom.

PÔVODNÝ MATERIÁL
Pôvodný materiál z búracích prác 17-po-
schodovej budovy sa recykloval čias-
točne priamo na mieste ako zásypový 

NA BREHU DUNAJSKÉHO 
KANÁLA VO VIEDNI, NA MIESTE 
BÝVALÉHO COLNÉHO ÚRADU, 
VZNIKÁ PROJEKT, KTORÝ TVORÍ 
NOVÝ KONCEPT ŽIVOTNÉHO 
PRIESTORU. NOVÚ PANORÁMA 
VIEDNE, A ZÁROVEŇ JEDINÝ 
PROJEKT NA BREHU KANÁLA, 
KTORÝ VZNIKOL V ÚZKEJ 
SPOLUPRÁCI S VEDENÍM 
MESTA, ODOVZDÁVAJÚ 
DO UŽÍVANIA PRÁVE 
V TÝCHTO DŇOCH. STAVBA, 
KTORÁ BOLA ZAHÁJENÁ 
V OKTÓBRI 2017, STOJÍ 
Z VEĽKEJ ČASTI NA CEMENTE 
CEMMAC Z HORNÉHO SRNIA 
A BETONÁŽE REALIZOVAL 
VIEDENSKÝ TRANSPORTBETON.

TRIIIPLE
nová brána Viedne
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materiál alebo sa triedil a drvil a použil 
na iné aplikácie. Keďže sa pôvodný colný 
úrad rozoberal po poschodiach a asaná-
cia nesmela zásadne ovplyvniť okolosto-
jace budovy, používali sa pri demolácii 
okrem iných aj metódy striekania vodou 
na zníženie prašnosti. Počas demolácie 
sa recyklovalo približne 130 000 ton 
betónu a stavebného železa. 

DOBRÁ KLÍMA KANÁLA...
Na reguláciu teploty v obytných jednot-
kách sa použil živel dostupný priamo na 
mieste – vlastná vodná elektráreň vyu-
žíva termický potenciál vody z Dunaja 
na kúrenie a chladenie. Na to sa odoberá 
voda z kanála a za pomoci zariadenia 

na prevod tepla/chladu sa premieňa na 
energiu, ktorá je vďaka tomuto pre-
myslenému systému CO2 neutrálna. Na 
zlepšenie ekologickej bilancie využíva 
technika stavby výlučne zelenú elektri-
nu. Na samotný kanál nemá decentrálne 
zásobovanie teplom či chladom žiadny 
vplyv.

...DOBRÁ KLÍMA ŽIVOTA
Napriek svojim nadštandardným rozme-
rom je cieľom projektu očividne vytvoriť 
príjemné, komorné miesto na život 
v blízklosti centra a prístupom k vode, 
ktoré otvára možnosti hlavne mladšej 
generácii na otvorený komunitný život. 
S úplne novým konceptom mikrobytov 

ako štartovacieho miesta predovšetkým 
pre študentov a mladých začínajú-
cich pracujúcich má projekt najlepšie 
predpoklady naskočiť na vlnu minima-
lizmu v bývaní s využitím komunálnych 
priestorov. Či sa tento koncept osvedčí 
aj z dlhodobého hľadiska, potvrdia až 
samotní obyvatelia.

Jana Pančíková v spolupráci s Johannesom 

Hoerlerom

Foto: archív CEMMAC a Soravia
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ÁNO! S PCI OMIETKAMI. 
ZATIERANÉ OMIETKY PCI MULTIPUTZ SO ZRNITOSŤOU 1,5 MM 
S JEDINEČNOU RECEPTÚROU NA TRHU

 Spotreba: ručná aplikácia 2 – 2,1 kg/m2; striekanie cca 1,8 kg/m2

 Tri typy výstužných vlákien
 Upravené triedené kamenivo
 Fotoaktívné zložky a špeciálne aditíva
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ŠKÁROVACIA MALTA ,  KTORÁ ODOL ÁVA ČASU.
NOVÉ FAREBNÉ ODTIENE PRE KAŽDÝ PRIESTOR.

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

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

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

169 | OCEĽOVO MODRÁ

UltracolorUltracolor ®® Plus  Plus 

Viac na mapei.com

EVERYTHING’S OK  
WITH MAPEI
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M
ôžu to byť napríklad špeciálne 
betónové imitácie tehly, kameňa 
či dreva. Majú prirodzený a 
autentický vzhľad pôvodných 

materiálov, avšak bez zložitej údržby. 

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

ŠIROKÉ VYUŽITIE
Obklady stien majú široké využitie 
v interiéri aj exteriéri. Skrášlia vzhľad 
vnútorných stien, ale aj fasády, sokle 
domov, murované ploty, stĺpy, komíny, 
krby, štýlové vinárne, bary, pivnice 
a pod. Vyrábajú sa v 15 farebných 
odtieňoch, vrátane rohových prvkov. 

Tehlový a kamenný obklad Stone 
BRiCK® dodáva akýmkoľvek stavebným 
prvkom nenahraditeľnú atmosféru.

ALTERNATÍVA BEZ ÚDRŽBY
Dlažba imitujúca drevo je určená pre 
záhradnú dekoračnú architektúru. 
Šľapáky a podvaly sa používajú na 
realizáciu chodníkov alebo terás 
v záhradách. Ich výhodou je hlavne to, 
že nepotrebujú každoročnú pravidelnú 
údržbu a nepodliehajú vplyvom počasia 
ako ich prírodný náprotivok. Šľapáky 
nájdete v imitácii dreva agátu, jaseňa, 
čerešne i kvetinového lemu.

ŠIROKÉ PORTFÓĹIO 
Spoločnosť Byt – In  má široké 
produktové portfóĺio doplnené aj 
o betónové ploty s technológiou 
vibroliatia, čím sa dosahuje vysoká 
kvalita povrchu panelov a ich dlhá 
životnosť. Viac informácií na stránke 
www.byt-in.sk.

Reko z materiálov spoločnosti Byt – In 

Foto: Byt – In

UDRŽATEĽNÝM A 
OBĽÚBENÝM STAVEBNÝM 
MATERIÁLOM, KTORÝ 
MÁ VO VÝSTAVBE 
SVOJE NEZASTUPITEĽNÉ 
MIESTO, JE BETÓN. JE TO 
NAJROZŠÍRENEJŠÍ STAVEBNÝ 
MATERIÁL, KTORÝ SA 
VYVÍJA AJ K NOVÝM 
FUNKČNÝM VÝROBKOM 
SO ŠIROKÝM UPLATNENÍM. 
VĎAKA VLASTNOSTIAM, 
AKO JE VYSOKÁ PEVNOSŤ A 
DOBRÁ TVAROVATEĽNOSŤ, 
S NÍM MÔŽETE  DOCIELIŤ 
POŽADOVANÝ VÝRAZ 
RÔZNYCH PRVKOV 
ARCHITEKTÚRY, 
KTORÉ ZAPADAJÚ 
DO AKÉHOKOĽVEK 
STAVEBNÉHO ŠTÝLU.

Funkčná alternatíva  
na mnoho rokov



30
ROKOV

30 ROKOV NA TRHU TVORÍME DETAILY VÁŠHO DOMU. 

Zaoberáme sa výrobou a predajom stavebných profilov 
určených pre stavebníctvo.

www.celox.sk
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O
pravy a sanácie, ktoré stoja najviac 
peňazí, ale zároveň prinášajú aj 
najväčšiu úsporu, zahŕňajú saná-

ciu navlhnutých múrov, rekonštrukciu 
fasád, zateplenie a opravu strechy. 

Odborníci odporúčajú, skôr než sa do 
čohokoľvek pustíte, mať vypracovaný 
komplexný projekt obnovy. Sú to síce 
tiež náklady, ale nie veľmi vysoké a na-
vyše šetria ďalšie peniaze. „Základným 
pravidlom, ktorým by  sme sa mali riadiť 
pri obnove, je požadovať doriešenie detailov 
ešte v projektovej fáze. Často sa zabúda 
napríklad na to, že najväčšie úniky tepla sú 
cez netesnosti stavieb alebo priliehajúcich 

OBNOVA BUDOV A OBYT-
NÝCH DOMOV JE FINANČNE 
NÁROČNÁ ZÁLEŽITOSŤ, VO 
FINÁLE VŠAK PRINÁŠA ÚSPO-
RU V PODOBE ŠETRENIA 
PEŇAZÍ, VYŠŠIEHO KOMFOR-
TU BÝVANIA, LEPŠEJ VNÚ-
TORNEJ POHODY AJ RASTU 
HODNOTY NEHNUTEĽNOSTI. 
S FINANCOVANÍM DO ISTEJ 
MIERY NAVYŠE POMÁHA 
ŠTÁT.

Obnova budov – investícia, 
ktorá prináša úsporu

stavba materiály
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konštrukcií a ich napojenia, čiže ide o detai-
ly. Kľúčové technológie sú stále tie isté, a to 
kvalitná hydroizolácia, kvalitné opláštenie 
budovy a kvalitná strecha,“ radí odborník 
na obnovu bytových domov Branislav 
Augustín zo Sika Slovensko.

SANÁCIA A TEPELNÉ IZOLÁCIE
Obnova či oprava fasády si vyžaduje 
dôkladné dodržanie správneho postu-
pu prác. V prvom rade je dôležité, aby 
boli steny suché. Nie je nič výnimočné, 
že vlhké múry trápia aj novostavby. 
Neklamným znakom, že v dome alebo 
byte je problém s vlhkosťou v stenách, je 
výskyt húb a plesní. „Našťastie sa dá ten-
to problém odstrániť relatívne jednoducho,“ 
je presvedčený 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 tenkovrstvovou 
omietkou na báze vápna bez cementu. 
„Injektážne materiály sú veľmi praktické, 
pretože netreba robiť dvojité vŕtanie ani 
utesňovať injektážne otvory. Dajú sa použiť 

na vysušenie všetkých typov murovaných 
stien a je ich možné realizovať len z jednej 
strany muriva – buď iba z interiéru, alebo 
iba z exteriéru,“ pokračuje odborník zo 
Sika: „Tieto systémy murivo efektívne 
vysušia, a zároveň zabránia ďalšiemu 
vlhnutiu vytvorením účinnej hydroizolačnej 
clony, čo je pred ďalšou úpravou fasády 
skutočne dôležité.“

OMIETKA ALEBO OBKLAD?
Fasáda je opravená, je čas na ďalší krok. 
Výber omietok a fasádnych farieb je širo-
ký. Okrem vkusu a ceny odporúča odbor-
ník zohľadňovať aj fyzikálne vlastnosti 
farby fasády v kontakte so slnečným 
žiarením. „Každý odtieň má inú schopnosť 
absorbovať, respektíve odrážať slnečné 
žiarenie, čo má vplyv na tepelnú pohodu 
v interiéri.“ Tmavé farby sú síce aktuálne 
trendy, ale prehrievajú sa, preto je lepšie 
použiť ich iba na časť fasády, nie na 

ZÁKLADNÝM PRAVIDLOM, 
KTORÝM BY  SME 
SA MALI RIADIŤ PRI 
OBNOVE, JE POŽADOVAŤ 
DORIEŠENIE DETAILOV EŠTE 
V PROJEKTOVEJ FÁZE. 
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celú. Trendom sú aj obklady z keramiky 
a kameňa. Dobre vyzerajú a dobre sa 
udržiavajú. Aj v tomto prípade je však 
veľmi dôležitý podklad. „Odporúčam ako 
podklad použiť prevetrávanú fasádu, ktorá 
neprepúšťa toľko tepla ako fasáda ukotve-
ná, pretože má medzi obvodovou stenou 
a izoláciou vzduchovú medzeru,“ radí B. 
Augustín.

Je dôležité, aby fasáda vždy dobre 
„spolupracovala“ s podkladom, a to 
jednak kvôli životnosti, ale aj úspore na 
energiách. „Existujú systémové riešenia 
tepelnoizolačných omietok, v rámci ktorých 
jednotlivé materiály a ich zložky spolu 
doslova ladia tak po funkčnej, ako aj apli-
kačnej stránke,“ pokračuje B. Augustín: 
„Materiály na povrchovú úpravu fasád 
sa skladajú z pigmentov, plnív, rozpúšťa-
diel a ďalších aditív, ale hlavnou zložkou 
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.“ Podobné vlastnosti 
majú aj minerálne omietky, ktoré fasáde 

dodávajú klasický, prirodzený vzhľad. 
„Na obnovu fasády sa dajú použiť fasádne 
nátery, rôzne ušľachtilé minerálne omietky 
alebo tenkovrstvové prefarbené omietky. 
Voľba závisí od členenia a štruktúry fasády 
a v neposlednom rade od požadovaného fi-
nálneho vzhľadu, preto odporúčam poradiť 
sa pri výbere s odborníkmi s praxou,“ radí 
expert zo Sika. 

ČASTÉ CHYBY PRI ZATEPĽOVANÍ
Zásadnú úsporu na energiách priná-
ša v rodinných aj obytných domoch 
zateplenie. Okrem vlhkého muriva 
a zatepľovania domu v nevhodnom po-
časí je podľa odborníkov častou chybou 
pri zatepľovaní použitie nesprávneho 
materiálu, zateplenie iba jednej, severnej 
strany a ponechanie pôvodných okien 
a dverí. Zvyčajne sa tak deje z dôvodu 
šetrenia nákladov, ale vo výsledku maji-
telia nehnuteľnosti o peniaze prichádza-
jú, pretože úspora na kúrení/chladení 
nebude taká, akú očakávali. „Typ aj 
hrúbku izolácie treba navrhnúť individu-
álne a konkrétne pre každú jednu stavbu. 
Pre kvalitu zateplenia je dôležitá hrúbka 
izolačnej vrstvy a rovnako tak jej schopnosť 

JE DOKÁZANÉ, ŽE KVALITNOU 
REKONŠTRUKCIOU
DOKÁŽETE ZNÍŽIŤ 
ENERGETICKÉ NÁKLADY
V NIEKTORÝCH PRÍPADOCH 
AŽ O 80 %!
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tepelne izolovať. Štruktúra niektorých 
tepelnoizolačných materiálov izoluje pri 
rovnakej hrúbke lepšie ako iné, napríklad 
biele a grafitové EPS,“ pokračuje odborník 
na rekonštrukcie.

KOLAUDÁCIA S ENERGETICKÝM 
CERTIFIKÁTOM
V prípade väčšej rekonštrukcie, ku ktorej 
je potrebné kolaudačné konanie, je po-
vinnosťou získať aj energetický certifi-
kát. Ten predstavuje komplexný výpočet 
rôznych parametrov (napríklad vetranie, 
chladenie, vykurovanie, tepelné straty 
a pod.), ktoré majú vplyv na spotrebu 
energie v budove. Do výpočtu sa zahŕ-
ňajú aj tepelné príjmy, a to najmä pri 
využívaní obnoviteľných zdrojov energie 
na kúrenie, chladenie, výrobu elektrickej 
energie či prípravu teplej vody. Ener-
getický certifikát treba vždy pri predaji 
alebo prenájme budovy alebo jej časti. 
A určite ho budete potrebovať, ak ste 
žiadali alebo chcete žiadať o dotáciu na 
obnovu domu.

POMOC S FINANCOVANÍM
Na zateplenie, opravu fasády a obnovu ro-
dinných domov starších ako 15 rokov sa 
dá využiť dotácia od Slovenskej agentúry 
životného prostredia. Podmienkou na jej 
získanie bude dosiahnutie 30-percentnej 
úspory primárnych energetických zdrojov 
komplexnou obnovou domu. Maximálna 
výška príspevku na dom je 16 600 eur. 
Bytové domy zas môžu využiť výhodný 
úver s úrokom od 0 do 2 % a 20-ročnou 

splatnosťou. Financie, ktoré poskytuje 
Štátny fond na rozvoj bývania, treba 
vyčerpať do 31. decembra 2023 a bytový 
dom musí rekonštrukciou splniť nasledu-
júce podmienky:

• zlepšenie tepelno-technických vlast-
ností stavebných konštrukcií bytových 
domov,

• modernizáciu vykurovacích systémov 
vrátane rozvodov a hydraulického 
vyregulovania,

• inštaláciu termoregulačných ventilov, 
inštaláciu systémov merania a riade-
nia s cieľom znížiť spotrebu energie,

• modernizáciu osvetlenia bytového 
domu a spoločných priestorov, ktoré 
bude šetriť náklady za elektrinu,

• modernizáciu výťahov,
• odstránenie systémových porúch 

bytových domov zateplením s cieľom 
znížiť spotrebu energie.

Aj napriek finančnej pomoci nejde 
o malú investíciu. Systematická obnova 
však prinesie úsporu nielen na ener-
giách, ale zároveň predĺži životnosť 
nehnuteľnosti a zvýši jej hodnotu. Je 
dokázané, že kvalitnou rekonštrukciou 
dokážete znížiť energetické náklady 
v niektorých prípadoch až o 80 %! Navy-
še je to investícia do zdravia a komfortu 
bývania obyvateľov bytového domu, 
pretože sa zásadne zmení kvalita vnú-
torného prostredia.

RADY NAD ZLATO
Napriek tomu je prirodzené, že sa pri 
rekonštrukcii a obnove budovy hľada-
jú rôzne možnosti, ako ušetriť. Podľa 
odborníkov na rekonštrukcie sa však 
určite neoplatí šetriť na materiáloch ani 
na skúsených odborníkoch, ktorí majú 
urobiť všetky potrebné práce. „Tu treba 
naozaj podotknúť, že najlacnejšie riešenia 
často nevydržia ani svoju deklarovanú 
životnosť, naopak, drahšie systémy fungujú 
dlhšie. Dôraz kladiem na slovo systémy – to 
je alfa a omega kvalitnej obnovy budovy,“ 
pokračuje odborník zo Sika.

Najať si na odborné práce pri obnove 
domu skúseného odborníka s praxou 
sa tiež oplatí. Jednak vie, ako sa čo 
robí, jednak dáva na svoju prácu záruku 
a v rámci nej ručí aj za to, že sa dodržali 
všetky zákony, vyhlášky a predpisy. 
„Odporúčania na skúsených majstrov vedia 
neraz dať predajcovia alebo výrobcovia sta-
vebných materiálov a chémie, pretože ich 
školia na prácu s nimi a na školeniach vidia, 
ako to komu ide. Keby ste ich hľadali na 
internete, prečítajte si aj recenzie hodnotia-
ce ich výsledky, žiadajte od nich certifikáty 
alebo si dajte tú námahu a ich prácu si po-
zrite na vlastné oči,“ dáva poslednú dobrú 
radu B. Augustín.

Reko

Foto:  archív Sika, iStock a archív redakcie
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N
ovostavba by mala mať kompaktný 
tvar. Členitý bungalov bude vždy 
menej úsporný než jednoduchý 
kváder (aj so šikmou strechou). Dô-

ležité je vhodné usporiadanie z hľadiska 
tepelných zón, t. j. obytné priestory na 
slnečnej strane, technické a komunikač-
né priestory na severe. Kvalitne izolo-
vaný plášť budovy s optimalizovanými 
tepelnými mostmi môže výrazne znížiť 
spotrebu domu. Štandardom sú okná 
s trojsklami. Dom by mal byť vzducho-
tesný, čo sa overuje pomocou tzv. Blower 
door testu.

ÚSPORA ENERGIE A ÚTULNÉ 
PROSTREDIE VĎAKA KVALITNEJ 
IZOLÁCII
Z ekonomického hľadiska a z hľadiska 
dostupnosti sa ako najúčinnejšie opat-
renie javí kvalitná izolácia obvodového 
plášťa budovy. Množstvo energie ušetre-
nej použitím kvalitnej tepelnej izolácie 
ďaleko prevyšuje množstvo energie 
spotrebovanej na jej výrobu, dopravu 
a inštaláciu. „Najviac tepla sa z neizolo-
vaných alebo zle izolovaných budov stráca 
stenami, konkrétne 25 až 40 %, ďalej 25 
až 30 % strechou a 10 až 15 % podlahou. 
Tepelná izolácia udrží teplo v dome a jeho 
obyvateľom ušetrí energiu, a tým aj účty za 
ňu. Zateplenie budovy zároveň poskytuje 
obyvateľom komfortné bývanie. Predpokla-
dom je však správne zateplený plášť budo-
vy, čím sa minimalizuje riziko kondenzácie 
vodnej pary a následného vzniku plesní. 
Izolácia tiež prinesie celoročný tepelný 
komfort v dome. To znamená, že v zime v 
ňom bude príjemne teplo a v lete sa zníži 
prehrievanie interiéru,“ hovorí Ing. arch. 
Tereza Vojancová zo spoločnosti URSA, 
popredného výrobcu a distribútora 
tepelných izolácií.  

ZABRÁŇTE ÚNIKU TEPLA 
VO VŠETKÝCH ČASTIACH DOMU
Kvalitne zateplený dom si vyžaduje 
dôkladnú prípravu a aplikáciu izolácie 
na všetkých miestach, kadiaľ môže teplo 
unikať. Konkrétne sa treba zamerať na 
izoláciu spodnej stavby domu, podláh, 
fasády a strechy (plochej aj šikmej). Je 

Ako naplánovať udržateľný dom? 
Kvalitná izolácia domu zníži účty 
za drahé energie
VÝSTAVBA NOVÉHO DOMU KLADIE NA STAVEBNÍKA VEĽKÉ NÁROKY. TEN MUSÍ SPOLU 
S ARCHITEKTOM, PROJEKTANTOM A ENERGETICKÝM ŠPECIALISTOM ZOHĽADNIŤ VŠETKY 
ASPEKTY PREDPISOV A OPTIMALIZOVAŤ NIEKOĽKO PREMENNÝCH. VEĽKÝ VPLYV MÁ TYP 
POZEMKU. IDEÁLNE JE, AK UMOŽŇUJE ORIENTÁCIU ZASKLENÝCH PLÔCH NA JUH, JUHOZÁPAD 
ALEBO JUHOVÝCHOD. ZÁROVEŇ BY TIETO PLOCHY NEMALI BYŤ ZATIENENÉ BUDOVAMI, 
ZELEŇOU ALEBO TERÉNOM. 
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dôležité vybrať izoláciu, ktorá je vhodná 
na danú aplikáciu. 

VŽDY SI VYBERTE ČO NAJVÄČŠIU 
HRÚBKU IZOLÁCIE
Pre čo najefektívnejšie zateplenie domu 
sa neodporúča podceňovať hrúbku 
izolácie. Stavebníci často uprednostňujú 
menšiu hrúbku, aby ušetrili finančné ná-
klady. Opak je však pravdou, ako dodáva 
Ing. arch. Tereza Vojancová: „Zvýšenie 
hrúbky izolácie má minimálny vplyv na 
celkovú cenu celého zateplenia, napríklad 
v porovnaní s cenou práce a ďalších kom-
ponentov. Izolácia však ako jedno z mála 
opatrení šetrí peniaze počas celej životnosti 
domu bez dodatočných nákladov, na rozdiel 
napríklad od technológií.“ Hrúbka izolácie 
závisí od miesta a účelu použitia, ktorý 

životnosti niekoľko stonásobne viac 
energie, ako je potrebné na ich výro-
bu. Znižujú tiež požiarne riziko budov 
a odolávajú hluku.

Reko z materiálov spoločnosti URSA

Foto: URSA

je buď tepelnoizolačný, 
alebo akustický. Na šikmé 
strechy sa odporúča až 46 cm 
izolácie, na fasádu až 28 cm a pod 
základovú dosku až 24 cm.

AJ MINERÁLNA IZOLÁCIA MÔŽE 
BYŤ ŠETRNÁ K ŽIVOTNÉMU 
PROSTREDIU
Pri výbere minerálnej izolácie možno 
zohľadniť aj ekologické hľadisko, ktoré 
zvýši šetrnosť domu k životnému pro-
strediu. Minerálna izolácia spoločnosti 
URSA je vyrobená z recyklovaných ma-
teriálov, ktoré sú v nej obsiahnuté z viac 
ako 90 %, pričom 70 % tvoria sklenené 
črepy z recyklovaného skla a viac ako 
20 % tvorí piesok. URSA GLASSWOOL 
aj URSA PUREONE ušetria počas svojej 
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SLNKO FAKTÚRY NEPOSIELA
V rodinnom dome majú miesto rôzne druhy OZE

V RODINNOM DOME MAJÚ SVOJ VÝZNAM TERMICKÉ KOLEKTORY, AKO AJ FOTOVOLTICKÉ 
(FV) PANELY ČI TEPELNÉ ČERPADLÁ. DÔLEŽITÉ, ABY BOLI VYUŽITÉ ROZUMNÝM SPÔSOBOM. 
ČO V PRÍPADE TERMICKÝCH KOLEKTOROV A FV PANELOV ZNAMENÁ INŠTALOVAŤ TAKÉ VEĽKÉ 
SYSTÉMY, ŽE NIMI VYROBITEĽNÚ ENERGIU MAJITEĽ VIE AJ VYUŽIŤ?
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P
lná využiteľnosť FV systému v bež-
nej domácnosti je často podmie-
nená tým, že musíme presmerovať 
nevyužiteľnú elektrinu do ohrevu 

TÚV. Prečo teda rovno neinštalovať za-
riadenie, ktoré ročne pokryje 50 – 70 % 
energie na ohrev TÚV v domácnos-
ti, ušetrí 2 – 3.000 kWh energie, používa 
kolektory so životnosťou dlhšou ako 
40 rokov, v priebehu celej životnosti sa 
jeho výkon neznižuje, má záruku 12 ro-
kov a je vyrobené na Slovensku? Žiadna 
banka vám neposkytne lepšie zhodnote-
nie investície.

Termické kolektory majú pri ohreve 
vody oproti FV panelom veľa výhod, kto-
ré možno na prvý pohľad nie sú až tak 
viditeľné. Prakticky jedinou nevýhodou 
je, že slnečné kolektory produkujú „iba 
teplo“. Ideálnym riešením pre dlhodobé 
úspory je dobre navrhnutá kombinácia 
systému so slnečnými kolektormi na 
ohrev vody a FV panelmi na výrobu 
elektriny.

VÝHODA BEZÚDRŽBOVOSTI 
A DLHEJ ŽIVOTNOSTI
Správne namontovaný solárny systém 
na ohrev vody je v podstate bezúdržbový 
a vlastne ani neviete, že ho máte. Ďalšou 
výhodou je konštantný výkon počas celej 
životnosti zariadenia – na rozdiel od 
FV panelov, kde výkon s pribúdajúcimi 
rokmi postupne klesá. Kvalitné termické 
kolektory majú overenú životnosť viac 
ako 40 rokov, čo je dvojnásobok život-
nosti FV panelov. 

NAJNIŽŠIA VSTUPNÁ INVESTÍCIA
Jednorazová investícia do slnečných 
kolektorov je okolo 4 500 eur za kom-
pletný systém aj s montážou. Preto 
ak máte voľné finančné prostriedky, 
netreba príliš váhať. Príprava teplej vody 
pomocou slnečných kolektorov sa po 
poslednom zdražovaní cien energií stáva 
nielen jedným z najekologickejších, ale aj 
najekonomickejších spôsobov prípravy 
teplej vody. 

Spoločnosť THERMO|SOLAR je na eu-
rópskom trhu synonymom pre kvalitu. 
Ide o tradičného domáceho výrobcu 
slnečných kolektorov, ktorý aj napriek 
niekoľkonásobnému zvýšenému záujmu 
o slnečné kolektory, je ako jeden z mála 

výrobcov stále schopný vyrábať a do-
dávať svoje produkty do domácností 
prakticky okamžite.

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ PREMENY 
NA TEPLO
V porovnaní s ostatnými zariadeniami 
na využívanie OZE majú slnečné kolek-
tory veľmi vysokú účinnosť – maximál-
nu viac ako 70 %, celoročnú účinnosť aj 
cez 50 %. 

V porovnaní s FV panelmi je to takmer 
4-násobne vyššia účinnosť. Dôležitým 
faktorom je aj to, že táto účinnosť sa 
desiatkami rokov znižuje len minimálne, 
menej ako 2 % za 20 rokov, na rozdiel 
od FV panelov, kde účinnosť po 20-tich 
rokoch klesne aj o viac ako 20 %. Ďalším 
porovnávacím parametrom môže byť 
ročné výkonové číslo, ktoré je jedným zo 
základných kritérií pri výbere tepelných 
čerpadiel. Toto číslo hovorí o pomere 
medzi získanou a vloženou energiou. 
Zatiaľ, čo v prípade tepelných čerpadiel 
sa bavíme o hodnotách na úrovni 3 až 
6, tak v prípade solárnych systémov ide 
o hodnoty na úrovni 50 až 100.

ZDRAŽOVANIE ENERGIÍ 
SPÔSOBILO EXTRÉMNY RAST 
ZÁUJMU O OZE
Mnohých určite potešila dohoda vlády 
SR so Slovenskými elektrárňami o tom, 
že sa ceny elektriny pre domácnosti 
nebudú zvyšovať až do konca roka 2024. 

Treba si uvedomiť, že toto platí len pre 
cenu elektriny, ale nie pre cenu plynu, 
kde zastropovanie cien pre domácnosti 
neplatí. Práve slnečné kolektory sú za-
riadeniami, ktoré výrazne znižujú spot-
rebu plynu a oplatia sa aj bez dotácie. 

Finančné prostriedky z programu Zelená 
Domácnostiam II sú inšpiratívne. Ale 
práve slnečné kolektory sú návratné 
aj bez nich, a to vo veľmi krátkom čase. 
Poukážky na vybrané zariadenia OZE 
však stále môžu pokryť 40 až 50 % 
oprávnených výdavkov. Maximálne 
môže rodinný dom získať 1 750 eur 
na slnečné kolektory. Ročný prínos 
na ušetrených nákladoch za prípravu 
teplej vody v rodinnom dome slnečnými 
kolektormi od THERMO|SOLAR Žiar, 
pri systéme pre 4 – 5 osôb, predstavuje 
v súčasnosti až 250 eur. 

Reko z materiálov THERMO|SOLAR Žiar

Foto: THERMO|SOLAR Žiar
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E
lektrické podlahové vykurovanie 
poskytuje vysoký tepelný komfort 
a navyše je aj pri dnešných cenách 
elektrickej energie ekonomicky 

veľmi efektívne. Vlastná fotovoltaika na 
streche a batéria v garáži sa stáva pomaly 
štandardom, a to je voda na mlyn ďal-
šieho uplatnenia elektrických veľkoploš-
ných sálavých systémov. Výhodou tohto 
kúrenia je lacná a jednoduchá inštalácia 
a nízke prevádzkové náklady, ktoré sa 
opierajú o výbornú regulovateľnosť 
a rýchlu reakciu na tepelné zisky. Jed-
ným z dôvodov, prečo je spotreba elek-
trickej energie v domoch vykurovaných 
sálavými systémami o cca 40 % nižšia 
než pri teplovodných systémoch s tepel-
nými čerpadlami je skutočnosť, že sálavé 
systémy sa v rodinných domoch veľmi 
často kombinujú napríklad s kachľami 
na drevo či krbmi. Na rozdiel od teplo-
vodných systémov totiž sálavé systémy 

Elektrické podlahové vykurovanie 
je „trendy“ aj dnes 
TENTO TYP VYKUROVANIA 
JE IDEÁLNYM RIEŠENÍM 
Z HĽADISKA SPOTREBY 
ENERGIE A OPTIMÁLNEHO 
ROZLOŽENIA TEPLOTY 
V POBYTOVOM PRIESTORE. 
VYKUROVACIE PRVKY SÚ 
NAVYŠE ZABUDOVANÉ DO 
KONŠTRUKCIE A NERUŠIA 
VNÍMANIE PRIESTORU. 
VYKUROVACÍMI FÓLIAMI, 
ROHOŽAMI ALEBO KÁBLAMI 
JE MOŽNÉ OHRIEVAŤ MENŠIE 
PLOCHY V CHODBÁCH, 
KÚPEĽNIACH AJ KUCHYNIACH, 
ALE ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ 
KÚRENIE SPOĽAHLIVO 
FUNGUJE AJ AKO HLAVNÝ 
ZDROJ VYKUROVANIA BYTU 
ALEBO DOMU. HODÍ SA AKO 
PRE NOVOSTAVBY, TAK AJ PRE 
REKONŠTRUKCIE. 

úplne automaticky reagujú na akýkoľvek 
ďalší tepelný zdroj v miestnosti. Ďalším 
dôležitým benefitom je možnosť ich 
plného prispôsobenia aktuálnym eko-
nomickým možnostiam užívateľa. Opäť 
na rozdiel od teplovodných systémov je 
tu možné bez akýchkoľvek dodatočných 
strát spôsobených cirkuláciou teplej vody 
ľubovoľne obmedziť vykurovanie v jed-
notlivých miestnostiach a v komfortnom 
režime prevádzkovať iba niektoré, a to 
v miere ekonomicky únosnej pre majiteľa 
domu a jeho rodinu.

ENERGETICKÝ KONCEPT FENIX 
V PRAXI PRESVEDČÍ KAŽDÉHO
Dlhodobé prednosti elektrického vyku-
rovania potvrdzuje aj prevádzka inteli-
gentného rodinného domu v Omiciach 
(budova s takmer nulovou spotrebou 
energie, podľa preukazu energetickej ná-
ročnosti budovy je v triede A0). Elektric-



ké kúrenie je tu doplnené ešte o sálavé 
kachle na drevo a tieto dva zdroje dom 
spoľahlivo a nákladovo veľmi efektívne 
vykúria. Prebytky energie z výroby FVE 
sú primárne ukladané do batérií stanice 
HES (kapacita 41,1 kWh umožňuje 
akumulovať podstatnú časť momentálne 
nevyužitej výroby), časť energie je aku-

mulovaná do zásobníka s teplou vodou. 
Naakumulovaná energia je buď spot-
rebovaná neskôr priamo v dome, alebo 
je cielene predaná do distribučnej siete 
v dobe výhodnej výkupnej ceny (užívateľ 
objektu je u dodávateľa el. energie, ktorý 
dodáva/vykupuje el. energiu za tzv. spo-
tovú cenu). Tento systém hospodáre-

nia s energiou je riadený automaticky 
pomocou nadradenej regulácie. Celé to 
funguje veľmi dobre, majiteľ má v dome 
vysoký tepelný komfort a náklady 
na prevádzku a vykurovanie domu sú 
veľmi nízke. 

HLAVNÉ VÝHODY A PREDNOSTI
Skúsme si zhrnúť hlavné výhody elek-
trického podlahového vykurovania. 
Sú to nízke náklady pri obstaraní aj 
prevádzke, navyše je to systém dokonale 
využívajúci prednosti fotovoltickej elek-
trárne a domáceho batériového úložiska. 
Dokonalá regulácia je skutočnou „seke-
rou“ na náklady a každý užívateľ ocení 
bezúdržbovú životnosť až 50 rokov či 
doživotnú záruku.

Ďalšie informácie o ohreve interiéru sá-
lavým podlahovým kúrením a domácich 
batériových staniciach HES nájdete na 
www.fenix.sk a na www.aers.cz. 

Reko z materiálov Fenix Slovensko

Foto: Fenix Slovensko
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P
red tým, než kúpite kozub, kozubo-
vé kachle či kachľovú pec, je dôležité 
porozmýšľať, aký rozpočet máte 
k dispozícii, ale tiež čo očakávate od 

funkcie a, samozrejme dizajnu vykuro-
vacieho prvku. V súčasnosti sa krby a 
kachle stali vysoko účinnými technický-
mi prvkami, ktoré sú schopné produko-
vať teplo s vysokým výkonom pri čoraz 
nižšej spotrebe paliva. Na trhu existuje 
mnoho alternatív, ktorých cieľom je 
splniť rôzne požiadavky, či už technické, 
ekonomické, alebo estetické. Výkon sa 
taktiež čoraz viac zameriava na energe-
tickú účinnosť bez toho, aby sa zane-
dbala estetická stránka zdroja tepla. Ako 
však vybrať vhodné kúrenie pre váš dom?

KRB S KRBOVOU VLOŽKOU
Otvorené kozuby sú dávno prežité, 
a preto sa dnes stretnete už iba s mo-
dernými uzavretými krbmi. Inštalácia 
krbovej vložky je časovo a finančne 
náročným úkonom, pretože si vyžaduje 
obmurovanie podľa platných noriem 
a následnú kontrolu kominárom. „Okolo 
krbu musí byť dostatok miesta na výdych 
horúceho vzduchu, a preto je vhodný iba 
do domov s dostatočným priestorom. 
Potrebné je počítať aj s inštaláciou nehor-
ľavej podlahy a izolačných prvkov. Aj keď 
sú krby obľúbené, pretože pôsobia veľmi 
romanticky, v prípade poruchy myslite 
na to, že krbovú vložku bude nutné úplne 
zdemontovať, čo môže predstavovať rela-
tívne náročný postup,“ vysvetľuje Marcela 
Bínová, špecialistka na kachle a kúrenie 
v projektových marketoch Hornbach.

KRBOVÉ KACHLE
Predstavujú časovo aj finančne výhodnú 
voľbu, pretože ide o voľne stojaci objekt 
bez potreby stavebných úprav. Pri ich 
výbere sa zamerajte na ich výkon, ktorý 
je nutné prispôsobiť veľkosti vykurova-
ného priestoru. Vyberať môžete z jed-

noplášťových sálavých alebo dvojplášťo-
vých konvekčných kachlí. Jednoplášťové 
sa hodia predovšetkým na vykurovanie 
jednej miestnosti, pretože sa rýchlejšie 
zohrejú. Dvojplášťové zohrievajú vzduch 
v medzere medzi dvojitým plášťom, 
ktorý ďalej stúpa a šíri sa po miest-
nosti. Ďalej môžete tiež zvoliť variant 
s výmenníkom alebo bez neho. Kachle 
s výmenníkom ocenia predovšetkým tí, 
ktorí chcú vykúriť viac miestností alebo 
využívať kachle na ohrev vody. Nepo-
pierateľnou výhodou kachlí so zásobní-
kom je tzv. terciárne spaľovanie, ktoré 
zvyšuje dobu horenia a účinnosť kachlí, 
a zároveň znižuje zvyškové emisie, ktoré 
namiesto odvodu komínom zužitkuje.

KACHĽOVÉ PECE (HYPOKAUSTY)
Hypokausty majú výbornú akumulačnú 
schopnosť a nízku spotrebu dreva. Teplo 
do miestnosti odovzdávajú postupným 
sálaním, ktoré má pozitívny vplyv na 
ľudský organizmus. Sú esteticky atrak-
tívne, no ich stavba je technicky nároč-
ná. Sú ideálnou voľbou pre nízkoener-
getické a pasívne domy, pretože dokážu 
zohriať aj veľký priestor.

SPRÁVNY VÝKON JE KĽÚČOVÝ
Ak používate kachle či krb ako hlavný 
zdroj vykurovania, ich výkon bude pre 
efektívnu prevádzku zásadný. Poddi-
menzované kachle vám dom nevykúria 

S PRÍCHODOM ZIMY SA 
NEVYHNUTNE ZVYŠUJÚ ÚČTY 
ZA VYKUROVANIE. EXISTUJE 
VIACERO SPÔSOBOV, KTORÉ 
DOKÁŽU DOM ZOHRIAŤ. AKO 
SI TEDA VYBRAŤ SYSTÉM 
VYKUROVANIA, KTORÝ 
BUDE ZÁROVEŇ ŠETRIŤ VAŠU 
PEŇAŽENKU??
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a kvôli prehrievaniu môžu poškodiť 
dymovod či jeho okolie. Príliš výkonné 
kachle zas nemôžu vykurovať naplno, 
čím môže dôjsť k silnému dechtovaniu. 
Správne nadimenzovanie však nezávisí 
iba od veľkosti domu, ale aj od tepelných 
strát a od toho, či kúrite v novostavbe, 
alebo staršom dome. „Výkon kachlí či 
krbovej vložky sa uvádza v kW. Všeobecne 
platí, že 1 kW výkonu vykúri približne 
20 m3. Pred výberom kachlí si tiež overte, či 
komín, ktorý máte v dome, bude zodpove-
dať požadovanému výkonu,“ zdôrazňuje 
odborníčka na kúrenie.

PALIVO OHĽADUPLNÉ K PRÍRODE
Výber správneho paliva sa odvíja od na-
inštalovaného vykurovacieho systému. 
Každé má svoje prednosti aj nevýhody. 

„Nie každé palivové drevo prináša rov-
naké výsledky. Kľúčom k správnemu 
výberu palivového dreva je pochopenie 

charakteristík rôznych druhov,“ vysvet-
ľuje odborníčka z Hornbachu.

• PELETY
Drevené pelety sú spomedzi tuhého pa-
liva najekologickejšou voľbou. Vyrábajú 
sa z lisovaných pilín a priemyselných od-
padov pri drevovýrobe. Majú dlhú dobu 
horenia, vysokú výhrevnosť a obsahujú 
veľmi málo vlhkosti, vďaka čomu sú 
prakticky bez dymu. „Produkujú mini-
málne množstvo popola, takže aj samotné 
čistenie vykurovacieho telesa si nevyžaduje 
veľa námahy. Vďaka kompaktnej veľkosti 
peliet je ich skladovanie mimoriadne úspor-
né,“ hovorí Marcela Bínová

• BRIKETY
Drevené brikety sú druhou možnosťou 
ekologickejšieho tuhého paliva. Vyrábajú 
sa z recyklovaného drevného odpadu, 
ako sú štiepky, drvené zvyšky či piliny. 
V porovnaní s drevom majú oveľa nižší 
obsah vlhkosti, a preto majú vyššiu 
výhrevnosť. Výhodou je aj to, že výhrev-
nosť brikiet je stále rovnaká, kdežto 
v prípade dreva výhrevnosť kolíše v zá-
vislosti od podielu vlhkosti. 

• DREVO
Palivové drevo v zásade rozdeľujeme 
na mäkké a tvrdé drevo. Mäkké drevá 
(napr. topoľ, vŕba, jelša) nie sú vhodné 
na vykurovanie domácnosti, pretože 
majú nízku výhrevnú hodnotu, príliš 
dymia a rýchlo horia. Sú však vhodné na 
podpaľovanie. Správnou voľbou je preto 
tvrdé drevo, ako je dub, buk či breza. 
Všetky tieto drevá sú vynikajúce na spa-
ľovanie. „Majú vysokú výhrevnosť a dlhú 
dĺžku horenia, preto si za ne aj o čosi viac 
priplatíte. Nevýhodou pri kúrení drevom 
je potreba dostatočného priestoru na jeho 
uskladnenie. Problém môže nastať aj v prí-
pade, ak drevo nie je dostatočne presušené. 
Vlhké drevo totiž intenzívne dymí,“ dodáva 
odborníčka.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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Úspora  
závisí od teba

Ty chceš ušetriť – my vieme ako 
Zníž tepelné straty a ušetri za kúrenie. Izoluj stenu za radiátorom. 
Skontroluj a nastav okná, prípadne vymeň tesnenia okien a dverí  
za nové. Začni kúriť, až keď sa vonkajšie teploty pohybujú  
medzi 10-14 °C.  
Ďalšie informácie nájdeš na www.hornbach.sk/uspora.

Platnosť od 1. 9. 2022 do vypredania zásob, najdlhšie však do 14. 9. 2022. Zmeny cien po 14. 9. 2022 
možné. Za chyby a omyly v texte, tlačové chyby a za farebné odchýlky v zobrazení neručíme. Vyobrazenie 
produktov môže byť iba ilustratívne. Všetky ceny vrátane DPH.

1

ĎALŠIE NÁVODY, 
RADY A TIPY 
AKO UŠETRIŤ  

SI PREČÍTAJ TU

Nekúr zbytočne. Nastav si denný program  
a kúriť sa začne, až keď to skutočne potrebuješ. 

1   Digitálna termostatická hlavica HD13 automatické 
uzavretie ventilu pri náhlom poklese teploty v miestnosti, 
plynulá a presná regulácia  5629131 19.90

2   Okenné a dverné tesnenie profil D, dĺžka 6 m, do medzier 
3-7 mm, biele alebo hnedé 7473099 4.59

3    Noma Reflex  rola 0,5 x 5m, hrúbka 3 mm, izolačná tapeta 
s hliníkovou reflexnou fóliou  8038347 7.99

4   Eternal In Thermo termoizolačná maliarska farba, 
spotreba 0,30-0,40 kg/m2 6.49/kg 10303200 25.99/4 kg Nainštaluj si izolačnú tapetu, ktorá odráža

až 95 % tepla z kúrenia späť do miestnosti.

2

Nenechaj drahocenné teplo unikať. Inštalácia
tesnenia ti ušetrí až 40 % nákladov na energiu.

zabraňuje prestupu chladu zo stien

3

4

Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   2Dom_a_byvanie_210x280_SK.indd   2 16.08.22   11:1316.08.22   11:13
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A vrece je preč!

M
IEŠAJ SPOLU S VRECOM

!

Prvý suchý betón 
v samorozpustnom obale!
Baumit vám teraz prináša jedinečnú inováciu pre ľahšiu 
prácu a čistejšie životné prostredie. Náš nový Baumit 
ALL IN Betón pre dom a záhradu je balený v samo-
rozpustných vreciach, ktoré pri spracovaní nie je potrebné 
vysypať, stačí ich hodiť do miešačky alebo do nádoby 
na maltu, pridať vodu a jednoducho zamiešať ako 
bežný betón. Obal sa rozpustí a prírodné vlákna 
z neho zlepšia vlastnosti betónu. Navyše, na 
stavenisku bude menej prachu, zbavíte sa 
starostí s odpadom a vaša stavba menej 
zaťaží životné prostredie.

  Jedinečné samorozpustné vrece
  Menej prachu, žiaden odpad
  Rýchle a jednoduché spracovanie

My š l ienk y s  budúcno sťou .
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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

di
eg

o-
slo

va
ki
a.
sk

01

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

902 01 Pezinok
Mobil: 0902902600

www.lukyplus.sk
schody@lukyplus.sk

SCHODY 

výroba, 
dodávka 

a montáž

o 

UŽ STE SA STRETLI S POJMOM „LETNÁ ZÁHRADA“ ?

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

 
najrôznejších pôdorysných tvarov

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

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

Tel.: 035 / 64 23 252, Fax: 035 / 64 23 251, Mobil: 0903 263 119, 0907 986 721
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relax záhrada

Z
áhradné kuchyne sa začali dostávať 
do väčšieho povedomia iba pred nie-
koľkými rokmi, no okamžite si zís-

kali srdcia mnohých kulinárov. Či už radi 
grilujete, milujete dobrú pizzu čerstvo 
vytiahnutú z pece, alebo jednoducho 
potrebujete viac priestoru v kuchyni, 
varenie vonku je tou správnou voľbou. 
Ak aj vy po záhradnej kuchyni túžite, 
možno sa zamýšľate, kde a ako začať. 
V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, 
na čo všetko by ste mali myslieť pri jej 
zariaďovaní.

VHODNÉ UMIESTNENIE 
A ROZLOŽENIE
Pri výbere vhodného miesta je dôležité 
myslieť na dostatok priestoru a pove-
ternostné podmienky. Rovnako ako 
kuchyňa v interiéri, aj vonkajšia kuchyňa 
si vyžaduje funkčný dizajn, ktorý zabez-
pečí bezproblémové varenie a zábavu. 
„Vyhnite sa umiestneniu kuchyne pri mú-
roch domu, pretože vám vaši hostia budú 
pozerať iba na chrbát a vy sa nebudete cítiť 
pri varení súčasťou záhradnej párty. Dbajte 
na to, aby ste mali dostatok priestoru na 
prípravu jedla, servírovanie a skladovanie, 

ako aj na priestory na upratovanie po skon-
čení. V tom najlepšom prípade bude vaša 
vonkajšia kuchyňa v blízkosti vnútornej 
kuchyne, tak aby sa umožnilo ich plynulé 
spojenie,“ radí David Benda, odborník 
z oddelenia záhrady v projektových 
marketoch Hornbach.

VÝBER VHODNÝCH MATERIÁLOV
Vzhľadom na rastúcu popularitu von-
kajších obytných priestorov sa mnohí 
majitelia domov snažia zladiť farbu 
a dizajn svojej záhradnej kuchyne s in-
teriérom. Iní si chcú, naopak, vytvoriť 
obytný priestor, ktorý by bol jedinečný. 
Kreativite sa medze nekladú. Záhradná 
kuchyňa by mala byť umiestnená pod 
prístreškom, ktorý vám umožní využívať 
ju aj v prípade nepriaznivého počasia. 
Iba dobrý prístrešok nepostačí, a preto 
by mala byť záhradná kuchyňa posta-
vená z odolnejších materiálov, ako tá 
interiérová. Najvhodnejšími materiálmi 
sú tehla, dlažby a prírodné kamene, kto-
ré sú odolné ako voči prírodným živlom, 
tak aj vysokým teplotám ohnísk a grilov. 
„Do vonkajšej kuchyne je vhodný akýkoľvek 
málo porézny materiál. Hľadajte materiály 
odolné voči vode, korózii a mastnote. Čím 
ľahšie sa bude vaša kuchyňa udržiavať, tým 
viac času budete chcieť stráviť jej používa-
ním,“ hovorí David Benda.

PREMYSLENÉ A PRAKTICKÉ 
ZARIADENIE
Čo sa týka materiálov zariadenia, vybe-
rajte také, ktoré sú určené pre použitie 
vonku. Najobľúbenejšie sú funkčné 
skrinky z nehrdzavejúcej ocele, v ktorých 
sú umiestnené spotrebiče, riady a iné 
kuchynské príslušenstvo. Majú špeciálny 
náter, ktorý znižuje koróziu a zafarbenie 
spôsobené vysokými teplotami. Neod-

POKIAĽ MILUJETE VARENIE, 
MÁTE ZÁHRADU A RADI 
TRÁVITE VOĽNÝ ČAS VONKU, 
STOLOVANIE POD HOLÝM 
NEBOM JE SKVELÝ SPÔSOB, 
AKO STRÁVIŤ ČAS S RODINOU 
A PRIATEĽMI. AK CHCETE 
KULINÁRSKE ZÁŽITKY NA 
ZÁHRADE POSUNÚŤ NA 
VYŠŠIU ÚROVEŇ, POTOM JE 
VONKAJŠIA KUCHYŇA TOU 
SPRÁVNOU VOĽBOU. 

Záhradná kuchyňa
Čo o nej potrebujete vedieť?
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deliteľnou súčasťou je pracovná doska, 
ktorá by mala byť dostatočne veľká. 
„Spotrebiče zvyšujú hodnotu vonkajších 
kuchýň. Plynové, elektrické grily, grily na 
drevené uhlie, grily s údiarňami či pece 
na pizzu podporujú kreativitu každého 
kuchára – amatéra alebo profesionála. Mi-
moriadne praktické sú aj záhradné drezy, 
ktoré si vyžadujú prívod k vode a k odvodu 
odpadovej vody,“ dodáva odborník.

ABY ZÁBAVA POKRAČOVALA AJ 
VEČER
Záhradné oslavy sa často natiahnu až do 
neskorých večerných hodín, a preto je 
potrebné myslieť aj na možnosti osvet-
lenia. Zóny na prípravu jedla, varenie 
a jedenie by mali byť dobre osvetlené. 
Zvážte aj pracovné osvetlenie okolo 
alebo pod pultmi. Inštalácia svetla zvy-
šuje nielen funkčnosť celého priestoru, 
ale zlepší aj dizajn. Zaujímavým tipom 
môže byť použitie stropného osvetlenia 

s ventilátormi, ktoré bude plniť dvojitú 
funkciu. Počas horúceho dňa môžete 
zapnúť iba ventilátory a tým umožniť 
lepšie prúdenie vzduchu, čo ocení predo-
všetkým domáci šéfkuchár. Na dotvore-
nie atmosféry alebo zlepšenie navigácie 
v tme sa najviac využívajú stĺpikové 
svietidlá, bodové spoty a reflektory či 
svetlá na solárnu energiu.  
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BEZ POSEDENIA TO NEPÔJDE
Žiaden záhradný priestor nie je úplný 
bez miesta, kde si môžete vychutnať 
svoje kulinárske výtvory a pobaviť pria-
teľov a rodinu. V súčasnosti sú obľúbené 
predovšetkým nižšie sedenia a záhradné 
obývacie sety. Trendy sú nižšie stoly, 
na ktoré si hostia môžu pri spoločen-
skom posedení položiť nápoje a taniere. 
V blízkosti varných pracovných priesto-
rov umiestnite pult s barovými stolič-
kami na neformálne stretnutia. Pokiaľ 
to dovoľuje priestor, nebojte sa vytvoriť 
viacero priestorov na jedenie, pitie či 
relax.

Reko

Foto: archív firiem a redakcie
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MAJSTER ČERPADIEL

PRESVEDČTE 
SA SAMI!

Vysoko účinné čerpadlá Taconova. Mimoriadne 
kompaktné, výkonné a spoľahlivé. Preverené 
nespočetnekrát. Pre vykurovanie, solárne tepelné 
zariadenia, chladenie a cirkuláciu teplej vody.
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dodávka a montáž rodinných bazénov, plavární a wellness 
rekonštrukcie bazénov, prekrytia bazénov a terás 
výstelka bazénov ťažkou fóliou  
predaj bazénovej chémie a príslušenstva
poradenstvo

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

E-mail: info@pooltech.sk

www.domabyvanie.eu

Čítate nás už viac ako15 rokov
Ďalšie zaujímavé témy nájdete zdarma v našom archíve

Inšpirujte sa aktuálnym vydaním aj v online verzii
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L
en máloktoré prostredie je idy-
lickejšie ako krajina štiavnických 
vrchov a príroda okolo baníckych 
domčekov. Genius loci tohto miesta 

na okraji Banskej Štiavnice bol pre 
majiteľov projektu Nebo nad Štiavnicou 
najväčším hnacím motorom v takmer 
dekáde prác na ich obnove. Ich atmosfé-
ra a výsledok dnes dokazujú, že pôvodné 
veci má význam zachrániť.

Pre Beátu Holtánovú z Neba nad Štiavni-
cou je okolité prostredie jednou z vecí, 
ktoré na tomto mieste miluje. Nikdy 
nešlo o dosiahnutie určitého príjmu 
alebo stupňa slávy. Bolo to jednoducho 
o láske k tomuto miestu a o akte robiť – 
rekonštruovať, budovať, investovať.
Tento neustály proces robenia, učenia 

sa, sebazdokonaľovania a zlepšovania 
postupne nabaľoval nové nápady a myš-
lienky. „Nebo nad Štiavnicou sa pomaličky 
stáva miestom, kde sa stretávajú kreatívni 
ľudia s duchom spolupráce a prístupom, 
ktorý vedie k trvalej udržateľnosti. Je to 
zmes krajiny, kultúry, záhradnej architek-
túry a komunity,“ hovorí na úvod Beáta 
Holtánová. 

PRÍRODA V HLAVNEJ ÚLOHE
Po fáze obnovy a rekonštrukcie domče-
kov a ich interiérov prichádza druhá, 
podľa slov Beáty Holtánovej, náročnej-
šia fáza, ktorou je obnova pôvodných 
vidieckych záhrad. Na renovácii záhrad 
spolupracuje Nebo nad Štiavnicou 
dlhodobo so záhradnou architektkou 
Lenkou Hlubinovou Vargovou z Ate-
liéru Papaver, ktoré je známe najmä 
vďaka kvetinovej floristike inšpirovanej 
prírodou. „Popri Lenke som cielene oslovila 
záhradného architekta a floristu Róberta 
Bartolena práve pre jeho výnimočný pohľad 
na prírodné materiály a iný druh kreativity 
v práci so živým materiálom,“ objasňuje 
Beáta Holtánová pozadie spolupráce.

A tak sa prirodzene stalo, že sa stretol 
zámer floristu zorganizovať workshop 
pre jeho tím so zámerov majiteľov 
Neba nad Štiavnicou trochu odvážnej-
šie pracovať s obnovou záhrad v rámci 
renovácií pôvodných domov. „Vznikol tak 
experiment, ktorý preniesol floristiku do 
záhrad a do krajiny a ktorý rozpráva príbeh 
o vzťahu ľudí ku krajine, ako ju vnímame 
a spoliehame sa na ňu,“ vysvetľuje Beáta 
Holtánová.

NEBO NAD ŠTIAVNICOU JE SÚKROMNÝ PROJEKT, VĎAKA KTORÉMU SA JEHO MAJITEĽOM PODA-
RILO ZÁCHRANIŤ ŠTYRI 200 AŽ 300 ROKOV STARÉ BANÍCKE DOMY, KTORÉ BY INAK NENÁVRAT-
NE CHÁTRALI. OKOLITÁ PRÍRODA VŠAK BOLA ROVNAKO DÔLEŽITÁ, AKO VYLADENÉ INTERIÉRY, 
A TAK VZNIKA MYŠLIENKA NETRADIČNÝM SPÔSOBOM PREPOJIŤ DOMY S KRAJINOU...

UMENIE V KRAJINE 
           alebo land art ako v nebi
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ČO (TU) DOSTÁVAME, VRACIAME
Dnes sa to často deje naopak. Kamen-
né ploty alebo tujové uniformné steny 
oddeľujú domy od okolitej krajiny. 
Realizátori zvyčajne venujú všetku 
svoju energiu múrom, konštrukciám a 
omietkam, a už nezostáva chuť venovať 
sa v závere renovácii okolia, záhrady a jej 
nadväznosti na krajinu. „Tým sa redukuje 
pôvodná autenticita domov, ktorá v minu-
losti doslova vyrástla z okolitej prírody – 
materiálovo aj technicky. Našou snahou 
bolo a je zachovať čo najviac pôvodných 
prvkov, a zároveň ich prepojiť so súčasným 
životom pre súčasné potreby ľudí,“ hovorí 
Beáta Holtánová.

Každá z troch inštalácií z vŕbového prútia 
je 6 – 8 metrov dlhá a priblžne 4 metre 
vysoká. Neboli použité žiadne mechaniz-
my, žiadne technológie, iba živý materiál. 
Každý jeden zo 6000 použitých prútov 
bol osadený s veľkou dávkou perfekcio-
nizmu a citu pre detail. Metóda viazania 
prútov, ktorú použil Robo Bartolen spolu 
s 22-členným tímom, je extrémne pevná. 
Unesú aj dospelého človeka, dokonca via-
cerých. „V tejto fáze je veľmi náročné mať 

pod kontrolou finálny výsledok. Je závislý 
od vplyvu podložia, počasia, vegetačných 
cyklov a mnohých iných premenných. Oproti 
stavebným procesom je to nevyspytateľné. 
Ak sa niečo nevydarí, je potrebné opäť čakať 
celý rok," uvádza Holtánová.

Prútené objekty slúžia ako oplotenie, 
vetrolam a vizuálna prírodná stena, 
ktorá oddeľuje pracovný priestor od 
oddychového, alebo kombinácia viace-
rých uvedených. Všetky prvky s prostre-
dím časom splynú. Obrastú rastlinami, 
ku ktorým ich vsadili (baza, maliny), 
niektorým v tom ďalšou výsadbou ešte 
pomôžu – plánujú pridať plamienok, 
fazuľu a pod. „Celé dielo je experiment. 
V tomto momente nie je jasné, do akej mie-
ry sa prúty zakorenia. Berieme to ako pri-
rodzenú súčasť tohto experimentu. Prúty 
cielene nepolievame, ak sa však zakorenia, 
prispôsobíme sa novej fáze. Nechávame to 
na prírodu,“ dodáva. 

POVÝŠENIE ZÁHRAD NA GALÉRIU
Hlavným cieľom projektu bolo vyzdvih-
núť dôležitosť okolia zrenovovaných 
domov. „Priali sme si citlivým a súčasne 
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nápaditým spôsobom domy do okolitej 
krajiny začleniť a nie ich oddeliť. Okolitá 
príroda bola pre nás rovnako dôležitá 
ako vyladené interiéry. Zvolili sme preto 
prístup v rámci land art štýlu. Róbert Bar-
tolen so svojím tímom tu zanechali obzvlášť 
veľkú stopu, pretože ‚preniesli‘ umelecké 
inštalácie do záhrad, ktoré tak povýšili na 
akúsi živú galériu,“ dodáva na záver Beáta 
Holtánová.

Projekty podobného charakteru na 
Slovensku a aj v širšom regióne nie sú 
známe. Takéto diela ojedinele vzni-
kajú v USA a Kanade, ale napríklad aj 
v severských krajinách sú to výrazne 
redukované diela „uloženia“ prírodného 
materiálu.

Reko

Foto: archív projektu Nebo nad Štiavnicou

relax záhrada

NEBO NAD ŠTIAVNICOU SA POMALIČKY STÁVA 
MIESTOM, KDE SA STRETÁVAJÚ KREATÍVNI ĽUDIA 
S DUCHOM SPOLUPRÁCE A PRÍSTUPOM, KTORÝ VEDIE 
K TRVALEJ UDRŽATEĽNOSTI. 
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H
otelový komplex vznikol spojením 
hotelov BELLEVUE**** a Šport. 
Vďaka strategickej polohe je 
ideálnym miestom pre obchodné 

stretnutia, oddych či šport. Obľubu-
jú ho biznismeni, no takisto rodiny 
s deťmi. Veľkým plusom hotela je jeho 
dostupnosť. Hostia sa k nemu dostanú 
autom, vlakom, ale i autobusom. Hotel 
BELLEVUE**** má k dispozícii vlast-
né parkovisko s miestom pre 140 áut 
a 5 autobusov.

IZBY
Hotel disponuje výnimočne veľkou ka-
pacitou. Má 150 izieb, ktoré sa radia do 
kategórie štandard exclusive. V ponuke 
sú rôzne druhy izieb, od klasických 
dvojlôžkových až po rodinné apartmány 
či apartmány DeLuxe. Každé poschodie 
je vzhľadovo diferencované. Prioritou 
bolo nadizajnovať funkčné a vizuálne 
rozmanité poschodia, aby si v nich každý 
hosť vedel nájsť potešenie. Na ich tvorbe 
pracovali viacerí interiéroví dizajné-
ri, ktorí do interiéru zahrnuli najmä 

prírodné materiály, ako je žula a drevo. 
Avšak, niektoré poschodia zhotovili skôr 
v industriálnom štýle, čím sa podčiar-
kuje jedinečnosť hotela vďaka jeho 
rôznorodosti.

WELLNESS
Wellness centrum je veľmi dobre dispo-
zične riešené. Napriek jeho veľkej kapa-
cite v ňom hostia zažijú pocit súkromia 
a intimity. Luxusné priestory prešli 
v roku 2019 rozsiahlou rekonštrukciou 
a rozšírením. Sú dotvorené prírodnými 
materiálmi, čo dodáva prostrediu upoko-
jujúcu atmosféru. Nájdete tu množstvo 
kameňa a dreva, ktoré príjemne dopĺ-
ňajú jeden z najväčších bazénov vo Vyso-
kých Tatrách a tiež saunový a relaxačný 
svet, kde možno nájsť sauny, vírivky 
a dokonca aj slanú jacuzzi. Pre rodiny 
s deťmi BELLEVUE**** ponúka špeciálne 
detské wellness.

KONGRES A EVENTY
GRAND HOTEL BELLEVUE**** je re-
prezentatívnym miestom, vhodným pre 
obchodné stretnutia, firemné podujatia, 
teambuildingové aktivity, ale aj rodinné 

ŠTVORHVIEZDIČKOVÝ GRAND 
HOTEL BELLEVUE**** JE 
VÝBORNÝM MIESTOM PRE 
RELAX, ALE AJ BIZNIS. PATRÍ 
MEDZI NAJVYHĽADÁVANEJŠIE 
HOTELY V REGIÓNE. 
NACHÁDZA SA PRIAMO 
V SRDCI TATIER, KONKRÉTNE 
V HORNOM SMOKOVCI, 
A PONÚKA NAOZAJ 
NEZABUDNUTEĽNÝ POHĽAD 
NA VYSOKOHORSKÚ 
SCENÉRIU.

Ideálne miesto 
pre relax aj biznis
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oslavy a svadby. Ponúka jedno z najväč-
ších hotelových kongresových centier 
v Slovenskej republike. Súčasťou kongre-
sového centra je aj konferenčný servis 
s kompletným technickým a servisným 
zázemím pre všetky druhy podujatí. 
Kongresové centrum má kapacitu až 
1200 účastníkov. V najväčšej multi-
funkčnej sále je možné usadiť až 750 
účastníkov a pre eventy s nižšou kapaci-
tou sú k dispozícii dva menšie salóniky. 
Aby hostia zažili kongres v najvyššej 
možnej kvalite, BELLEVUE**** neustále 
inovuje svoje technické možnosti.

AKTIVITY
Hostia si môžu vybrať spomedzi širokej 
škály aktivít. Pod jednou strechou nájdu 
squash, bowling, biliard aj stolný tenis. 
BELLEVUE**** tiež disponuje novo 
zrekonštruovaným fitness centrom, kde 
si na svoje prídu športoví nadšenci a aj 
profesionálni športovci. V hoteli sa tiež 
nachádza 20 metrov dlhá telocvičňa, 
v ktorej si hostia môžu zahrať loptové 
hry podľa vlastného výberu. Pre milov-
níkov pasívneho relaxu sú tu profesi-
onálni maséri, ktorí majú vo svojom por-

tfóliu viaceré procedúry, ako je napríklad 
thajská masáž alebo masáž s lávovými 
kameňmi. Dámy môžu svoj relaxačný 
čas stráviť v kozmetickom salóne. Po 
týchto výdatných aktivitách dávame do 
pozornosti posedenie v Lobby bare. Jeho 
atmosféru dotvára hra na klavíri v živom 
podaní.

HOTEL PLNÝ INOVÁCIÍ
Vďaka majiteľom hotela BELLEVUE**** 
a ich vízii sa hotel posúva stále vpred, 
čo má priaznivý vplyv najmä na jeho 
kvalitu. GRAND HOTEL BELLEVUE**** 
sa stáva moderným multifunkčným 
centrom vhodným pre oddych aj biznis. 
Vedenie hotela kladie špecifický dôraz na 
úroveň poskytovaných služieb a prok-

lientský prístup. Hotel má širokospek-
trálne zameranie, a tak je vhodnou 
voľbou pre hostí všetkých vekových 
kategórií a tiež pre rôzne príležitosti, 
ako je romantický pobyt, rodinný od- 
dych, pracovné stretnutie, rokova-
nie alebo kongres. Bližšie informácie 
o BELLEVUE**** sú dostupné na stránke 
www.hotelbellevue.sk.

Reko 

Foto: archív hotela 
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S
antorini je ostrov, ktorý leží 220 
km juhovýchodne od hlavného 
mesta, Atén, a asi 110 km severne 
od Kréty. Prilietame na jedno z naj-

menších letísk v Grécku a po pristátí si 
musíme prestaviť čas. Na Santorini je 
totiž o hodinu viac. Pokým sa z letiska 
dostaneme do prímorského letoviska 
Perissa, potrebujeme na to približne 30 
minút jazdy autom.

Názov ostrova Santorini pochádza z ta-
liančiny a znamená skrátene Svätá Irena 
(Santa Irene). Práve ona bola v stredo-
veku patrónkou ostrova. Spomínaný 
názov s obľubou používajú skôr turisti 
a cestovné kancelárie. Medzi domácimi 
je vžitý pôvodný názov ostrova Théra, 
ktorý ho inak ani nenazvú. Santorini 
je jedinou obývanou kalderou na svete. 
Kaldera je sopečný útvar vytvorený pre-
padnutím stien sopky. Rozloha ostrova 
presahuje 76 km2 a svoj domov si tu 
našlo 15 000 obyvateľov. Tento raj na 
zemi je zložený až z piatich ostrovov: 
Théra, Nea Kameni, Palea Kameni, 

Thirassia, Apronisi. Aby mu k dokona-
losti nič nechýbalo, ostrov je lemovaný 
obrovským skalným masívom Profitis 
Ilias. Ide o najvyšší vrchol celého ostrova 
a jeho nadmorská výška sa šplhá až k 
567 metrom. Tieto prírodné krásy sem 
každoročne zvábia turistov z celého 
sveta. Každoročne ostrov zaplaví až vyše 
4,5 milióna turistov. 

PREČO ÍSŤ NA SANTORINI?
Na všetkých pohľadniciach je ostrov 
znázornený ako kaskáda bielych domov 
obohatená o krásne modré kupoly. Prá-
ve tento dôvod určite stojí za návštevu 
tohto najromantickejšieho miesta na 
svete. Užiť si ho možno nielen vo dvojici, 
ale aj s partiou priateľov či v kruhu ro-
diny. Ostrov nedýcha len romantikou a 
luxusom, ale turistov tu čaká množstvo 
pamiatok, zaujímavostí a, samozrejme, 
aj gurmáni si prídu na svoje. Domáci ich 
radi pohostia dobrou kuchyňou a pohá-
rikom lahodného vína. 

KEDY NAVŠTÍVIŤ SANTORINI?
Santorini je spomedzi malých gréckych 
ostrovov jedným z mála, na ktorý sa 
oplatí ísť v akomkoľvek ročnom ob-
dobí. Zakaždým vám poskytne úplne 
iný zážitok. V lete si môžte oddýchnuť 
a zrelaxovať vylihovaním na rozpálených 
popolavých plážach, ale plážový volejbal 
si tu určite nezahráte. Počas celého leta 
tu neustále povieva príjemný vánok, 
takže je to obdobie ako stvorené na dlhé 
večerné prechádzky. Na svoje si tu prídu 
aj milovníci vodných športov alebo jazdy 
na štvorkolke.

Cez zimu vás na ostrov prilákajú mies-
ta, ktoré by ste v lete určite nenavští-
vili. Teploty sa pohybujú v rozmedzí 
15 – 20 °C, takže kúpanie nie je úplne pre 
každého. Paradoxne, voda je teplejšia 
než vzduch. Rovnako aj zima je stvorená 
na návštevu pamiatok, múzeí či na San-
torinský trek. 

PRENESME SA SPOLOČNE 
DO SLNKOM ZALIATEHO 
GRÉCKA, NA JEDEN 
Z NAJKRAJŠÍCH OSTROVOV 
SVETA – SANTORINI. VĎAKA 
SVOJMU JEDINEČNÉMU 
ZJAVU JEDNOZNAČNE PATRÍ 
MEDZI NAJFOTOGENICKEJŠÍ, 
NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍ 
A NAJROMANTICKEJŠÍ 
Z GRÉCKYCH OSTROVOV. 
VĎAČÍ ZA TO NIELEN SVOJEJ 
GEOMORFOLÓGII ČI PRÍBEHOM 
O BÁJNEJ ATLANTÍDE, NO 
NAJMÄ KRÁSNEJ A ŠPECIFICKEJ 
KYKLADSKEJ ARCHITEKTÚRE. 
TURISTI SA S ŇOU STRETNÚ 
PREDOVŠETKÝM V ZNÁMYCH 
MESTEČKÁCH FIRA A OIA, 
KDE JU DOTIAHLI PRIAM DO 
DOKONALOSTI. OSTROV VŠAK 
PONÚKA OVEĽA VIAC, TAK 
POĎME SPOLU OBJAVIŤ KÚSOK 
RAJA NA ZEMI... 

OSTROV SANTORINI
Čierna perla Egejského mora
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ČO NA SANTORINI URČITE 
NEVYNECHAŤ?
Primárnym lákadlom väčšiny turistov sú 
na ostrove dychberúce pláže. Tie santo-
rinské sa od iných pláží v Grécku odlišu-
jú svojou čiernou farbou. Tmavé pláže 
má na svedomí sopka, ktorá túto loka-
litu poznačila na každom kroku, či už 
v podobe čiernej pôdy, alebo aj tmavého 
vulkanického piesku. K najobľúbenej-
ším letoviskám na pobyty pri mori jed-

noznačne patria destinácie Perissa a Ka-
mari. Obe lemujú dlhé pláže a strmé 
útesy. Perissa je menšie stredisko, ktoré 
turisti obľubujú kvôli tamojším reštau-
ráciám, tavernám či obchodíkom so 
suvenírmi. Čo turisti na plážach veľmi 
ocenia, sú bezplatné lehátka. Kým  na 
iných miestach sú spoplatnené sumou 
10 – 15 eur na deň, tu sú úplne zdarma. 
Má to však háčik. Až tak úplne zdarma 
to nebude. Keďže patria k miestnym 
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reštauráciám, ich majitelia očakávájú, 
že sa občerstvíte obedom alebo aspoň 
drinkom. 

Počas okruhu ostrovom navštívime aj 
ďalšie zaujímavé pláže. Červená pláž, 
ako už názov napovedá, je obľúbená 
pre skalný masív v netypickom odtieni 
červenej farby. Medzi najkrajšie pláže 
v tomto regióne patrí i pláž Vlycha-
da. Pieskovcová skala popri pláži je po-
pretkávaná ryhami rôznych naturálnych 
tvarov.

HISTÓRIA – IDE SKUTOČNE O BÁJ-
NU ATLANTÍDU?
Santorini je opradené viacerými legen-
dami. Určite najzaujímavejšou je tá 
o Atlantíde. Atlantída mala byť údajne 
kontinent, ktorý obývala vysoko vyvi-
nutá civilizácia ľudstva. Dejiny však na-
svedčujú, že ju pred tisícročiami zmietla 
masívna prírodná katastrofa. A keďže aj 
na Santorini kedysi dosť významne zúril 
vulkán, tak sa mu pripisuje, že Atlantída 
sa mohla nachádzať práve tu. Ostrov 
je v skutočnosti zvyškom vybuchnutej 
sopky. Len pre porovnanie, vulkanické 
ostrovy Palea Kameni, Nea Kameni a 
Thirassia boli kedysi súčasťou jedného 
ostrova, v ktorého strede sa nachádzal 
vulkán. Pôvodne okrúhly ostrov bol pred 
necelými 4000 rokmi doslova rozmeta-
ný. Postarala sa o to jedna z najsilnejších 
sopečných erupcií v dejinách ľudstva. 
Pre predstavu, jej sila bola asi 160-tisíc 

krát silnejšia ako hirošimská atómo-
vá bomba. Aby toho nebolo málo, po 
erupcii nasledovali vlny tsunami. Tieto 
ostrov takmer pochovali a jeho značná 
časť skončila pod morskou hladinou. 
Z ostrova tak ostal typický polmesiac 
s ostrovčekom uprostred, ktorý je mož-
né ľahko identifikovať napríklad aj počas 
letu na Krétu. Domáci ho kvôli svojmu 
tvaru s obľubou prezývajú aj croissant. 
Na Santorini dodnes úraduje intenzívna 
sopečná aktivita. Ide o dva dymiace ku-
žely v 9 km širokom kráteri. 

AKROTIRI PRIPOMÍNAJÚ GRÉCKE 
POMPEJE
Akrotiri je archeologická lokalita, ktorú 
nájdeme na juhozápade ostrova. Je ne-
mým svedkom obrovskej erupcie, ktorá 
na Santorini vypukla vyše tisícročie pred 
naším letopočtom. Svojho času bola 
tiež centrom minojskej doby bronzovej. 
Práve Akrotiri, 3500 rokov staré mesto, 
kedysi slúžilo Platónovi. Práve tu našiel 
svoju inšpiráciu pre príbeh o Atlantíde. 
Dnes tu nájdeme plne zastrešené vy-
kopávky sídliska so zvyškami domov, 
keramiky či fresiek. Vďaka sopečnému 
popolu ostali dodnes zachované v po-
merne dobrom stave. Sopečný popol zo 
Santorini našli vedci až na vzdialenom 
Islande. Na rozdiel od Pompejí v Talian-
sku tu neboli objavené žiadne ľudské 
pozostatky, takže obyvatelia brali ze-
metrasenie pravdepodobne ako výstrahu 
a stihli pred ním ujsť.

relax cestovanie

SANTORINI JE URČITE 
MIESTOM, KDE NECHÁTE 

KUS SVOJHO SRDCA
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SANTORÍNSKA KLASIKA
Hoci to ešte dnes uprostred morom za-
liateho krátera zlovestne bublá, ostrov 
sa z prakticky mŕtveho miesta zmenil 
na nepoznanie. V súčasnosti sem lietajú 
návštevníci z celého sveta, aby obdivo-
vali pitoresknú krásu malých typických 
bielych domčekov. Obvykle sú postavené 
terasovito nad sebou na svahoch sopeč-
ného krátera. Žiariaca biela farba domče-
kov ostro kontrastuje s blankytným 
nebom a tmavomodrou farbou mora, čo 

vytvára až gýčovito malebnú scenériu 
celého ostrova. Domy sú natreté na bielo 
z dôvodu, že námorníci nosili na ostrov 
choleru, tak úradníci rozkázali všetko 
vápniť, tým vlastne dezinfikovali domy. 
Pôvod modrých kupôl symbolizuje gréc-
ku vlajku. Práve jej dominujú 2 farby: 
biela a modrá. Modré strechy kostolov 
symbolizujú farbu nebies. 

OIA
Asi najväčšiu koncentráciu turistov na 
meter štvorcový môžeme zažiť pri zápa-
de slnka v mestečku Oia. Toto kúzelné, 
dnes veľmi luxusné, no kedysi iba malé 
rybárske mestečko stojí na vrchole 305 
metrov vysokého útesu. Má povesť 
miesta, z ktorého sa naskytá ten naj-
krajší pohľad na západ slnka na celom 
svete. Toto úsmevné tvrdenie treba brať, 
samozrejme, s rezervou, avšak na turis-
tov z celého sveta pôsobí ako magnet. 
Pastvou pre oči a objektívy fotoaparátov 
sú pestrofarebné domy na vrchu útesu, 
biele veterné mlyny a oslíky s pestrofa-
rebnými postrojmi. Cvakanie fotoapa-
rátov pred oranžovo-červenou, do mora 
zapadajúcou rozžeravenou guľou je tam 
počuť doslova na každom kroku. Oia aj 
napriek svojej sezónnej komerčnosti je 
rozhodne miestom, ktoré musíte aspoň 
raz za život navštíviť.

FIRA
Hlavným mestom ostrova je Fira, z kto-
rej sa črtá nádherný výhľad do kaldery. 

Síce nie je až taká pestrofarebná ako Oia, 
ale počas pobytu na Santorini ju proste 
vynechať nemôžete. Je zázemím klasic-
kých taverien, reštaurácií a obchodov.

VULKÁN A HORÚCE KÚPELE
Počas programu zájazdu sa s CK Victory 
Travel preplavíme na výletnej lodi v rám-
ci exkurzie do sírnych kúpeľov. Turisti 
nedajú dopustiť na tamojšie teplé plytči-
ny vulkánu, kde sa nachádza síra. V nej 
sa vybahníme a síru necháme blahodár-
ne pôsobiť na naše telo. 

UNIKÁTNA VINÁREŇ
Ďalším voliteľným bodom programu je 
zastávka v miestnom vinárstve SANTO 
WINES WINERY. Na ostrove sa mimo-
riadne darí až 36 druhom vínnej révy. 
Rastú tu špeciálne viniče, ktoré sa kvôli 
častému vetru pestujú priamo pri zemi. 
Ide o tzv. košíkový spôsob pestovania 
vína, ktorý nenájdete nikde inde na sve-
te. Produkuje vynikajúce biele vína.  

ZA SVADBOU NA SANTORINI? 
Ostrov Santorini je populárny aj ako 
miesto uzatvárania sobášov. Každoročne 
sú tu oddané desiatky až stovky párov, 
ktoré tu potom trávia aj svoje medové 
týždne. Služby pre svadobčanov fungujú 
veľmi premyslene. Nejde o bleskový ob-
rad, podľa vzoru amerického Las Vegas, 
ale existuje tam povinná vyčkávacia leho-
ta 7 dní. Práve tá má slúžiť ako „lehota 
na rozmyslenie“, počas ktorej sa má za-
milovaná dvojica uistiť, že to spolu myslí 
naozaj vážne.

Ostrov Santorini si viacerí spájajú s lu-
xusnou dovolenkou. Pre mnohých je to 
dovolenka snov. Vydajte sa preto s nami 
objavovať krásy tohto ostrova. Santorini 
je určite miestom, kde necháte kus svoj-
ho srdca.

Henrieta Vantová, sprievodca CK Victory Travel

Foto: CK Victory Travel



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

Traja výhercovia získajú jednu z uvedených troch cien.

1. CENA: Prenosný reproduktor s powerbankou 30 W, Crater 
                v hodnote 89 €
2. CENA: Varič tureckej kávy 0.27 l, Gorenje 
                v hodnote 64 €
3. CENA: Antikorová rýchlovarná kanvica 1,7 l, Orava 
                  v hodnote 39 €

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

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

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

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

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

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

Predplatné môžete objednať 

vyplnením objednávky na

 www.domabyvanie.eu 
www.ipredplatne.sk 3. CENA
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Showroom
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PRIESTRANNÉ 
WELLNESS CENTRUM 
BOŽSKÝ POKOJ A NIČÍM NERUŠENÝ ODDYCH

JEDEN Z NAJVÄČŠÍCH
BAZÉNOV V TATRÁCH

OSVIEŽENIE S ÚŽASNÝM VÝHĽADOM

ELEGANTNÉ A MODERNÉ
EXCLUSIVE IZBY

NEZAMENITEĽNÉ POHODLIE PRIAMO 
POD SLAVKOVSKÝM ŠTÍTOM

NÁDHERNÉ VÝHĽADY
DOKONALÝ RELAX PRI POHĽADE 
NA NAJMENŠIE VEĽHÔRY SVETA

ŠPIČKOVÁ
GASTRONÓMIA
BOHATÉ RAŇAJKY A VEČERE, 
À LA CARTE OBEDY A LAHODNÉ DEZERTY

www.hotelbellevue.sk
reservations@hotelbellevue.sk 
+421 907 912 301




