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Editoriál
Zaostrené na krajšie a lepšie bývanie
 

Už na začiatku devätnásteho storočia slávny architekt a výtvarník William 
Morris povedal, že nikto by sa nemal vo svojej domácnosti obklopovať 
vecami, ktoré nepovažuje za pekné či užitočné. Línia už 53 rokov prináša 
svojim čitateľom inšpirácie ako krajšie a lepšie bývať, ako zariadiť dom 
a byt, aby sa v ňom každý mohol cítiť čo najpríjemnejšie. A inak tomu nie 
je ani dnes, hoci sa nachádzame v komplikovanom období pandémie, na 
ktorú nikto z nás nebol pripravený. O to väčšia bola ambícia nás tvorcov 
priniesť v novej Línii niečo, čo dokáže nasmerovať naše myšlienky iným, 
pozitívnejším smerom.

Milí čitatelia, pozývame vás na návštevu do nevšedného mníchovského 
bytu, ktorý hýri kuriozitami, prinášame informácie o oknách novej 
generácie, o atypických dverách a tiež novinky zo sveta grilov či obkladov. 
Ak sa v najbližšom čase chystáte niečo vo svojej domácnosti zmeniť alebo 
vynoviť, nechajte sa inšpirovať našimi tipmi v interiéri, aj v exteriéri. 
Skrášlite si kuchyňu, spálňu či záhradu tým najúžasnejším spôsobom, 
ktorý vyhovuje práve vám. Nech vám nové číslo Línie prinesie radosť 
a potešenie, podnieti nápaditosť a podporí tvorivosť pri zariaďovaní 
vašich domovov.

ANDREA ROZBOROVÁ, šéfredaktorka

K teplému počasiu prirodzene patrí nábytok 
a doplnky z ľahkých prírodných materiálov. 
Hojdacie kreslo, stolík, košík, miska či 
kvetináč z  prútia a  ratanu dodá každej 
kuchyni i  terase typicky letnú atmosféru. 

Príjemný relax, priatelia!

Moje vychytávky 
k letnému relaxu
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Sväťo Malachovský mal vždy blízko k  humoru. Aj 
keď pôsobil ako operný spevák, oveľa lepšie sa cí-
til v komických operách, než vo vážnych predsta-

veniach. Popularitu berie s nadhľadom. Hovorí, že pri 
tak malej krajine, ako je tá naša, sa akákoľvek popularita 
končí hneď za hranicami Slovenska.

Svätopluk Malachovský vyštudoval operný spev a  ako 
sólista Štátnej opery v  Banskej Bystrici a  opery SND 
v Bratislave sa profesionálne venoval opernému spevu 
vyše desať rokov. Jeho kariéra humoristu bola odštar-
tovaná televíznou reláciou a divadelným predstavením 
Ooops!. Nasledovali skeč šou Haló a Kredenc, účinko-

vanie v  mnohých televíznych seriáloch a  v  Radošin-
skom naivnom divadle. Z posledných divadelných úspe-
chov spomeňme komédiu Skaza Titaniku a Mínus dvaja 
v Štúdiu L+S.

Ako si spomínate na svoje detstvo?
Som staromestské dieťa, s mojim bratom sme vyrastali 
na Obchodnej ulici v Bratislave, bolo to úžasné bývanie. 
Náš byt bol trojizbový, s  veľkou terasou do dvora, na 
ktorej sme absolvovali prvé pády z kolobežiek a bicyklov, 
na ktorej sme vychovali nespočetné množstvo prinese-
ných ranených zvierat, na ktorej sme hrali stolný tenis 
a hokej. Bolo to nádherné. Okolo 21. – 22. roku môjho 

Rozhovor pri kávičke 
so Svätoplukom 
malachovSkým
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života som sa osamostatnil. Moje prvé samostatné bý-
vanie bolo v podnájme na Dolných Honoch v Bratislave.

Čo je typické pre váš súčasný domov?
U mňa musí priestor „dýchať“. Mám rád vzdušné inte-
riéry, prírodné farby a materiály, no zároveň aj moder-
ný štýl zariadenia. Môj súčasný domov je v modernom 
šate, ale veľmi rád ho narúšam starožitnými solitérmi. 
Páči sa mi, keď je v moderne zariadenej domácnosti sa-
mostatný, pekný kus staršieho nábytku, ktorý vynikne.

Kde trávite najviac času?
Najviac času trávim v  „kuchyňo-obývačke“, keďže je 
to jeden prepojený priestor. Rád varím a  pri varení 
chcem byť zároveň s tými, ktorí sú tam so mnou. Ten-
to priestor je srdcom môjho domu. Nie som materiálne 
založený človek a v poslednej dobe mám rád pocit, keď 
sa vecí skôr zbavujem. No mám aj zopár kusov staršie-
ho nábytku, ku ktorému ma viažu pekné spomienky. Sú 
po mojich rodičoch a pamätám si, kde boli umiestnené 
ešte v rodičovskom byte. A špeciálne mi záleží na jednej 
drobnosti - na úplne prvom rande si moji rodičia v Pieš-
ťanoch z Váhu vylovili malý koreň stromu - samorast, 
ako symbol ich lásky. Ocino ho opracoval a ja ho mám 
doteraz doma vystavený a dávam naň naozaj pozor. 

Aké miesto vo vašej domácnosti zastáva umenie?
Umelecké predmety mám rád. Považujem ich za nád-
herný doplnok domácnosti, ak sú vkusne vybrané 
a vkusne umiestnené. Takisto mám rád umenie zastú-
pené v podobe hudobných nástrojov. Sám mám doma 
pianíno, ešte po mojich rodičoch.

Existuje nejaká domáca práca, ktorú robíte rád?
Milujem varenie. Mám šťastie, že jeden z mojich suse-
dov je profesionálny kuchár, takže som blízko pri zdroji 
informácií, aj praktickej výučby. No okrem varenia mi 
nie je cudzia žiadna práca v domácnosti. Rád umývam 
riad, periem, bavia ma aj práce okolo domu a  práca 
v  záhrade. Keď sa niečo pokazí, beriem to ako výzvu 
a pokiaľ mi to čas dovolí, pokúšam sa to opraviť. Väč-
šinou úspešne.

Čo najradšej robievate, keď ste doma sám?
Pokiaľ som doma sám, najradšej spím a  v  poslednej 
dobe viem tomuto „koníčku” venovať naozaj veľa času. 
No viem oddychovať aj s  prácou, keďže aj ona je môj 
koníček. 

Ak by ste neboli ničím viazaný, kde by ste chceli bý-
vať? 
Občas zauvažujem nad tým, že by som si vedel predsta-
viť usadiť sa pri mori. Možno preto, že more pre mňa 
predstavuje určitú mágiu, pôsobí na mňa veľmi upo-
kojujúco. No hneď jedným dychom dodávam, že máme 
prenádhernú krajinu, z ktorej by sa mi odchádzalo len 
veľmi ťažko. 

Aké sú vaše pracovné plány do budúcnosti? 
Práce bude snáď dosť - pre televíziu JOJ mám rozto-
čené dva projekty, hrám v troch divadelných predsta-
veniach a s Miškom Kubovčíkom by sme radi urobili aj 
ďalšie. Aktuálne mám ponuku na tri hudobné projekty - 
čo ma veľmi teší, lebo čokoľvek, čo je spojené s hudbou 
ma vždy lákalo a lákať bude.
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lovec 
dizajnových 

pokladov
Kuriozity, rarity, dizajnové perličky 

a viac ako päťdesiat obrazov – toto všetko 
zmysluplne usporiadať v jednom byte nie 

je až také jednoduché. Andreas Haumesser, 
ktorý premenil svoj byt na hotové 

panoptikum, to však zvládol výborne.
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V Andreasovej domácnosti 
prevládajú umelecké obrazy 
a dizajnové vychytávky, 
ktoré sú dôkazom jeho 
impulzívneho nakupovania. 
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Keď nás s úsmevom na tvári privítal na návšteve 
majiteľ PR agentúry v jeho mníchovskom byte, 
jeho prvé slová zneli: „Som ako veverička, ktorá 

si neustále nosí niečo domov“. Andreas Haumesser sa 
už od študentských čias zaujímal o nábytkárskych kla-
sikov, akými sú B&B Italia, Classicon či Artemide. No 
netreba sa nechať pomýliť, aj klasika môže byť extra-
vagantná. Andreas rád kombinuje predmety z rôznych 
svetov. Pozrite sa, ako majstrovsky dokázal skombino-
vať rekvizity z mníchovskej opery s vypchanými zvie-
ratami a so striebornými svietnikmi.

Žiadne konvencie
Za posledných desať rokov sa byt nášho hostiteľa 
zmenil na miesto, kde každý predmet či kút odráža 
jeho osobnosť. Vďaka stenám v  krásnej gustavián-

skej farbe „Pavillon Gray“ sa u  Andreasa cítime ako 
v  kráľovskej pokladnici. Ani kuchyňa si nepotrpí na 
konvencie. Starodávne stoličky patrili Andreasovmu 
pradedovi a  netypický okrúhly stôl je ešte o  niečo 
starší. Obrus, ktorý ho zakrýva, vyrobil domáci pán 
vlastnoručne. „Ak ide o  bytové doplnky, muži majú 
výrazne obmedzený výber. Preto si obrusy šijem sám, 
väčšinou z látky na obleky.“ Kúsok od stola sa na ste-
ne začína umelecká galéria, ktorá sa tiahne prakticky 
celým bytom majiteľa. Portréty neznámych maliarov 
striedajú výjavy z Kodane, fotografie striedajú vystri-
hovačky. Prekrásna pestrofarebná vitráž zaujme na 
prvý pohľad. Tú si od jedného obchodníka so staro-
žitnosťami objednal Orlando Bloom. Nikdy si však po 
ňu neprišiel a  tak Andreas nepremeškal príležitosť 
vlastniť ju.

InTerIér

Andreas 
Haumesser miluje 
extravagantný in-
teriérový dizajn.
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InTerIér

V byte majiteľa PR agentúry 
nechýbajú ani živé kvety, ktoré 
mu vždy vylepšia náladu.
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Stolová lampa 
Manalba, 
WestwingNow.sk
49 €

Misa Zana, 
WestwingNow.sk
26,99 €

Digitálna tlač, 
rám Hepburn, 

WestwingNow.sk
64 €
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Majiteľ mníchovského 
bytu zbiera kuriozity 
a neprehliadnuteľné 

bytové doplnky. 

Hýrivé panoptikum
Nášmu hostiteľovi nechýbajú v byte ani obrazy. V spál-
ni pózuje Maria Callas, hneď vedľa Marlene Dietrich. 
Karl Lagerfeld a Barbara Hulanicki sa na nás pozerajú 
z fotografií, ktoré zhotovil Andreas sám. Päťramenný 
strieborný luster patrí k najcennejším trofejam nášho 
hostiteľa a  je zároveň aj dôkazom jeho impulzívneho 
nakupovania. „Tento päťramenný strieborný luster bol 

veľmi drahý, ale keď som ho zbadal vo výpredaji inven-
tára jednej reštaurácie, ktorú práve zatvárali, nedoká-
zal som odolať.“ A  so zvláštne vyzerajúcou komodou 
to bolo ešte komplikovanejšie. Celé tri roky chodil An-
dreas do jedného starožitníctva a presviedčal majiteľa 
antikvariátu, aby mu tento kúsok z 20. rokov minulého 
storočia predal.

InTerIér
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Náš hostiteľ uprednostňuje 
neobvyklé dekoratívne predmety 

a nevyhýba sa ani starožitnostiam.

InTerIér
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Klasické exempláre 
No nie každý kus nábytku v Andreasovom byte je ku-
riozita. Pohovka od B&B Italia a kreslo Ligne Roset sú 
jednoduchými klasickými exemplármi súčasného ná-
bytkárskeho priemyslu. Ich strohosť skvelo dopĺňajú 
ostatné vystavené predmety - kus koralu, porcelánové 
vtáčiky, opičky z  dielne Dána Kaye Bojesena či lam-
pa Rabbit Lamp od firmy Moooi. V domácnosti nášho 
hostiteľa chýba už len veverička, ktorú si však zado-
vážiť nehodlá. „Veverička som predsa ja“, hovorí nám 
Andreas na rozlúčku a vydáva sa na ďalší lov štýlových 
predmetov, ktoré ešte väčšmi ozvláštnia jeho mní-
chovský byt.

Dekorácia Monkey, 
tíkové drevo, 

WestwingNow.sk
77 €

Svietnik Varas, 
WestwingNow.sk

39 €

Váza Simply, 
WestwingNow.sk
15,99 €
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Ďalšie inšpiratívne návštevy 
nájdete aj na www.linia.sk

InTerIér

Váza Alvar Aalto, 
WestwingNow.sk
87 €
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kam S vecami

Vstavané skrine posky-
tujú úžasné množstvo 
úložného priestoru. 

Pokiaľ sú navrhnuté precízne, 
pojmú nielen šatstvo, ale aj 
množstvo ďalších vecí. Mô-
žete do nich odkladať domá-
ce náradie, elektrospotrebiče 
i  športové potreby. Pokiaľ 

máte záujem o  praktickú vstavanú skriňu do spálne 
či do haly, vzhľad prispôsobte ostatnému zariadeniu 
v miestnosti, no ak ide o reprezentatívny priestor, tu 
sa oplatí investovať do honosnejšieho materiálu.

Praktické vnútro 
Moderné vstavané skrine pôsobia ako prirodzená 
súčasť interiéru. Z  estetického hľadiska ani nie je 
potrebné uvedomovať si ich objem, nakoľko dizajn 

vie byť tak nápaditý a  individuálny, že prirodzene 
zapadne do každého priestoru. Jednou z  hlavných 
charakteristík vstavaných skríň je absencia bočných 
a zadných stien. Jedná sa o logický výsledok použitia 
existujúcich stien v priestore a zároveň je vďaka tomu 
možné pri zariaďovaní domácnosti ušetriť nemalé fi-
nančné čiastky. No v žiadnom šatníku by nemali chý-
bať policové systémy s rôznou hĺbkou. Hlbšie police 
sú potrebné na vešanie, plytšie na ukladanie obleče-
nia. Dobré je, ak súčasťou vnútra vstavanej skrine sú 
aj samostatné škatule, koše a zásuvky. Praktickým de-
tailom, ktorý v zásuvkách napomáha udržať prehľad 
a poriadok, je ich vnútorné členenie. Veľkosť člene-
nia, ako aj veľkosť samotných zásuviek, nie je ničím 
limitovaná. Počet aj rozmery sú vyhotovené na mieru. 
Moderné vstavané skrine priniesli do sveta bývania 
nielen komfort, ale aj krásu, v priestore pôsobia ako 
dizajnérsky prvok.

Rozhodli ste sa pre vstavanú skriňu? Pred jej vý-
berom si položte dve otázky – kde plánujete tento 
úložný priestor v domácnosti umiestniť a čo všet-
ko do neho chcete odkladať. Na základe odpovedí 
vyberte materiál a určite vnútorné členenie. 

InTerIér
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Príkladom dverného krídla s  hliníkovou konštrukciou 
sú dvere MASTER. Ich moderná konštrukcia, spevne-
ná vnútornými priečkami, umožňuje dvernému krídlu 
vyrásť do atypických rozmerov. „Dvere MASTER môžu 
dosahovať maximálnu šírku 125 cm a výšku v otočenom 
prevedení môžu mať dokonca až 370 cm. Možno ich 
zabudovať aj do zárubne bez nadpražia, preto môžu 
siahať od podlahy až k  stropu,“ upresňuje Petr Paksi, 
obchodný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, výrobca 
dizajnových dverných systémov a  prémiových dverí. 
Vďaka hliníkovej konštrukcii sa dvere MASTER môžu 
doslova hrať so svojim povrchom, pýšia sa takmer ne-

obmedzenou variabilitou materiálového prevedenia. 
„Najobľúbenejším materiálom je dizajnovo čisté sklo, 
ktoré je možné nechať nalakovať nepreberným množ-
stvom farieb, vrátane metalických odtieňov. Ďalšími 
variantmi sú tiež drevené dyhy, lamináty, zrkadlá či 
MDF dosky, na ktoré možno naniesť ľubovoľnú stierku, 
alebo tapetu zo susediacej steny. A tak dvere môžete 
nechať takmer splynúť so stenou“, hovorí Petr Paksi. 
A  čo viac - rôzne povrchové materiály a  ich farebné 
prevedenia môžete kombinovať v horizontálnej i  ver-
tikálnej rovine.

www.jap.sk

dveRám dneS vládne hliník
Nová generácia dverí s vnútornou hliníkovou konštrukciou 
prináša dverným krídlam vyššiu pevnosť, umožňuje im vyrásť do 
atypických rozmerov a ponúka rozmanité varianty ich povrchu. 

Dvere MASTER v prevedení 
bez nadpražia, kombinácia 
lakovaného skla a zrkadla. 
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dizajnový  
pRvok inteRiéRu  

Interiérové dvere v  minulosti slúžili najmä na 
funkčné využívanie. Nič viac, než uzatváranie 
priestorov sa od nich nevyžadovalo. Aktuálny by-

tový dizajn však v súčasnosti chápe dvere nielen ako 
technickú záležitosť, ale aj ako dizajnový prvok. Dnes 
sú dvere plnohodnotným estetickým doplnkom na-
šich domácností a ich vzhľad sa uberá dvoma smermi 
- jeden presadzuje vizuálnu dominanciu v priestore, 
druhý sa pokúša o  opačný efekt. Ich charakteristic-
ké znaky sú ale v oboch prípadoch rovnaké. Pôsobia 
luxusne a majú vynikajúce funkčné prevedenie, ktoré 
prispieva ku komfortu bývania.

Praktické minimum 
Pri výbere interiérových dverí venujte pozornosť nielen 
ich vzhľadu a funkčnosti, ale aj spôsobu otvárania. Me-
dzi najtradičnejšie typy patria dvere otočné. Sú vhodné 
najmä do priestorov, kde je potrebné pevné uzavretie 
a zabezpečenie súkromia. Pokiaľ si zvolíte voľne otvá-
rateľné kyvné dvere, za nimi bude potrebný dostatok 
miesta na rozlet do oboch miestností. Ak naopak chce-
te miesto v interiéri ušetriť, voľte dvere posuvné. Buď 
po stene, alebo do stavebného puzdra. Výhodou mno-
hých posuvných systémov je ich kompatibilita s dvera-
mi celodrevenými, zasklenými či celosklenenými. Po-
suvy rôznych druhov krídel v jednom interiéri je možné 
bez problémov spolu zladiť.

Aj dvere môžu mať inú, než len praktickú 
funkciu a súčasné modely sú toho dôkazom. 
Krásne dvere sú dizajnovým prvkom interiéru, 
kráčajú ruka v ruke s moderným úžitkovým 
umením a nie zriedka sú pýchou domácnosti. 
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Trendom súčasnosti sú kreatívne steny, 
ktoré v každom priestore vytvoria jedinečnú 
atmosféru. V kurze sú nielen farebné steny, 
ale aj tapety, ktoré pôsobia ako umelecké diela 
a doslova dokážu interiér vizuálne modulovať.

lákajú váS 
kReatívne Steny?   

Netreba sa báť odvážnejších riešení v  interiéri. 
Tapety sú pre tých, ktorým nestačí na stene 
iba jedna farba. Znovuzrodenie tapiet a  ich 

aktuálna obľúbenosť súvisí najmä s rastúcim trendom 
zariaďovania domácností v  minimalistickom poňatí. 
Mnoho majiteľov domov a bytov chce chladný či prí-
liš jednoduchý interiér oživiť práve tapetami. Tie majú 
skvelé uplatnenie pri oživení funkčných stien a  tiež 
dokážu dokonale zmeniť charakter miestnosti.

Nové rozmery
Súčasný dizajn tapiet ponúka úpravám stien v  inte-
riéri nové rozmery. Vďaka tapetám je možné vzhľad 
miestnosti rýchlo a účinne zmeniť, urobiť ju útulnej-
šiu, romantickejšiu, modernejšiu či originálnejšiu. 
Chcete pocítiť blízkosť prírody aj uprostred mesta? 
Vneste do svojej domácnosti svieže prírodné prvky 
pomocou tapiet. Popri vzoroch s kvetinovými motív-
mi sa v  súčasných interiéroch stále viac uplatňujú aj 
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tapety s  pruhmi či s  geometrickými a  abstraktnými 
vzormi. Odviažte sa a  dajte stenám vo svojom dome 
či byte novú tvár. Pri výbere tapiet však nepodceňte 
základné zákonitosti vzorov. Zvislé vzory miestnosť 
opticky skracujú, vodorovné ju opticky znížia. Drobné 
svetlé vzory priestor vizuálne zväčšia a veľké vzory či 
tmavšie tapety ho naopak zmenšia.

Závan prírody
Máte radi prírodu? Ak vám vaše bývanie neposkytuje 
pekný výhľad na zeleň, siahnite po tapete s  prírod-
ným vzorom. Tapeta s kvetinovým motívom vnesie do 
priestoru svieži závan prírody a  skvelo ho oživí. Vy-

nikne najmä v kombinácii s jednofarebným nábytkom 
a bytovými doplnkami. Ak potrebujete tapetou prekryť 
drobné nezrovnalosti na stene, zvoľte matné vzorova-
né alebo textúrované tapety. Uvažujete nad papiero-
vými, vinylovými, vliesovými alebo textilnými tapeta-
mi? Pri výbere tapiet nezáleží len na ich vzhľade, ale 
aj na materiáli, od ktorého sa odvíja spôsob aplikácie 
a  údržby. Okrem antibakteriálnych vlastností sú sú-
časné tapety odolné aj voči oderu a tlaku. Sú nehorľa-
vé, paropriepustnostné a schopné znášať dezinfekciu. 
Pokiaľ si vyberiete kvalitné tapety, tie sú stálofarebné 
a zmývateľné. Veľkou výhodou súčasných tapiet je aj 
ich jednoduchá možnosť odstránenia zo stien.

InTerIér

Dekoratívna 
úprava stien 
tapetami prežíva 
renesanciu.
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Nová tvár stenám
Pri výbere tapiet do interiéru je dôležitý najmä pocit, 
ktorý vám motív na prvý pohľad sprostredkuje. Ak sa 
rozhodnete pre pestrú tapetu, zvyšnú časť priestoru 
ponechajte vo svetlých odtieňoch, aby ďalšie výraz-
né farby nenarušili dobrý dojem. Ideálne, ak farebnú 
tapetu použijete na jednu, maximálne na dve steny 
v  miestnosti, aby ste priestor zbytočne farebne ne-
presýtili. Vo všeobecnosti platí, že veľké plochy si žia-
dajú výrazné vzory a  naopak, malej izbe viac prista-
nú drobné vzory. Originálna tapeta s  kvetinovými či 
rastlinnými vzormi vnesie do miestnosti čerstvý závan 
prírody, tapeta s  pruhmi či s  geometrickými vzormi 
skvelo oživí aj fádnejší priestor. Stena s tapetami do-
káže pôsobiť decentne aj avantgardne, môže podpo-

riť oddych i  aktivitu. Aktuálne sú v  trende 3D vzory 
a reliéfne povrchy. Pokiaľ si vyberiete veľkoformátovú 
digitálne tlačenú tapetu, tá v interiéri pôsobí doslova 
ako nástenná maľba.

InTerIér

LÍNIA radí
Pred tapetovaním naneste na steny 

penetračný náter, ktorý zjednotí podklad 
a zlepší jeho nasiakavosť. Povrch 

stien musí byť hladký, suchý, pevný 
a nedrobivý. Tapety aplikujte len na 

steny, ktoré majú vyzretú omietku, aby 
materiál na ňu dobre a ľahko priľnul.
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Vďaka tapetám 
môže byť každý 

priestor unikátny. 





Pokiaľ túžite po niečom úplne originálnom, nebojte sa 
siahnuť po najsúčasnejších materiáloch, vďaka ktorým 
vytvoríte pôsobivý výsledok presne podľa vašich pred-
stáv. Materiály nesú názvy T.cristal a T.board a aj keď je 
každý iný, oba si vás získajú.

Sklo v originálnom kabáte
Sklo je materiál preverený stáročiami, avšak moderná 
doba mu vtláča nové pôsobivé podoby. Jeden z nich je 
aj dekoratívny obklad T.cristal. Prečo je vhodné o ňom 
uvažovať? Predovšetkým z dôvodu povrchovej úpravy 
v  podobe celoplošného nástreku farbou a  z  dôvodu 
potlače dekoratívnou technológiou T.overface – získa-
te tým širokú škálu dizajnových možností. „T.cristal je 
zušľachtené ploché interiérové sklo, na ktoré sa ako 
povrchový nástrek používajú kvalitné farby s UV stá-
losťou. Popri štandardnej škále s dvadsiatimi základný-
mi odtieňmi možno navyše ďalšie pripraviť na základe 
individuálnej dohody“, uvádza Martin Dusík, vedúci 
obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, tradičné-
ho výrobcu nábytkových dvierok. Pridajte k tomu cha-
rakteristické vlastnosti skla, ako je elegantný vzhľad 
a  takmer nekonečné množstvo grafických motívov 

potlače, a vo vašom interiéri budete mať razom prvok, 
ktorý ho bez preháňania dovedie k dokonalosti. 

Dekorujte s ľahkosťou
Steny môžete rovnako premeniť na umelecké dielo aj 
pomocou nového materiálu T.board, pri ktorom sa ne-
musíte báť premýšľať vo veľkom. „T.board tvorí ľahká 
sendvičová doska, ktorá je pre svoju vysokú pevnosť 
a rovnosť, aj v maxi rozmeroch cez tri metre, ideálnou 
voľbou pre dekoratívne obklady stien, či pôjde o  kú-
peľňu, alebo o kuchyňu. Vďaka svojej nízkej hmotnosti 
a  možnosti jednoduchého opracovania tiež umožňuje 
veľmi jednoduchú manipuláciu“, uvádza Martin Dusík. 
A  čo oceníte najviac? Aj T.board skvelo korešponduje 
s potlačou T.overface, s ktorou je vždy dodávaný. Potom 
stačí vybrať si už len ten správny motív presne pre vás.

Viac informácií o spoločnosti nájdete na 
www.overface.sk a www.trachea-dvierka.sk., a to 
vrátane informácií, že výroba kompletného sortimen-
tu spoločnosti Trachea zostáva aj napriek aktuálnej 
situácii plne zachovaná a všetky nové aj existujúce 
objednávky sú vybavované cez objednávkový systém.

obklady ako elegantný 
špeRk či výtvaRné plátno
Priestor medzi spodnými a hornými skrinkami kuchynskej linky, 
alebo za zrkadlovou plochou v kúpeľni, možno riešiť rôznymi 
spôsobmi a nespoliehať sa pritom len na tradičnú keramiku. 

Obkladová doska 
T.board s motívom 
mozaiky.
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Sklenený obklad T.cristal 
s potlačou T.overface 

s motívom Herbs.

Variant obkladu 
T.cristal bez potlače.ODBORNÍK radí

„Moderná techno-
lógia digitálnej po-
tlače T.overface je 
stálofarebná a vďa-
ka ochrannej vrstve 
laku je tiež odolná 
voči mechanickému 
poškodeniu. Preto 

nemusíte mať obavy, že by motívy 
časom vybledli, alebo sa inak opot-
rebovali. Výhodou je aj to, že do ne-
všedného kabátika vie zahaliť nielen 
steny, ale aj nábytkové plochy. V tom 
prípade je veľmi trendy možnosťou 
napríklad moderná aplikácia digitál-
nej tlače transparentným, teda prie-
hľadným lakom. A aby bol výsledok čo 
najpôsobivejší, ideálne je pod neho 
zvoliť kontrastný matný materiál.“

– Martin Dusík, vedúci obbchodného  
oddelenia Trachea
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Spoločné stolovanie utužuje rodinné 
a priateľské vzťahy, poskytuje zázemie, 

dáva pocit spolupatričnosti. Chvíle strávené 
s blízkymi pri chutnom jedle a krásne 
prestretom stole často patria medzi tie 

najkrajšie a nezabudnuteľné.

tRadícia, ktoRá 
kRáča S dobou
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Hostiny majú u  nás bohatú tradíciu, sú vyvr-
cholením mnohých rodinných a priateľských 
stretnutí. Hostitelia radi preukazujú svojim 

blízkym pohostinnosť a záleží im aj na výzdobe stola. 
Jedálenský stôl je ako chameleón. Stačí zmeniť ob-
rus, dať naň drobné dekorácie, použiť iný riad a kaž-
dé stolovanie môže vždy vyzerať inak. V  estetickom 
prostredí každému jedlo chutí lepšie a cíti sa v ňom aj 
príjemnejšie.

Pohodlné stolovanie
Pri zvláštnych rodinných udalostiach si hostiteľ na 
slávnostnom stolovaní dáva obvykle záležať viac, než 
inokedy. Sviatočnému stolu rozhodne svedčí stredová 
výzdoba stola v podobe živých kvetov a zaujímavých 
dekorácií. Pravidlá zvyčajne obmedzujú, ale v prípade 
stolovania je to presne naopak. Pokiaľ chcete zabez-

pečiť sebe a svojim blízkym pohodlné stolovanie, op-
timálny rozmer pre jedného stravníka pri jedálenskom 
stole by mal zodpovedať šírke od šesťdesiat do osem-
desiat centimetrov a hĺbke okolo štyridsať centimet-
rov. Bez ohľadu nato, či sa jedná o stolovanie bežné, 
alebo slávnostné.

Pastva pre oči
Sú to drobnosti, čo dodajú stolovaniu šmrnc. Obrus hý-
riaci farbami, ozdobné servítky, sviečky, váza so živými 
kvetmi či malé prekvapenie na tanieri. Takto jednodu-
cho sa dá spestriť hociktorý obed či večera. No pokiaľ 
chcete stolovníkov skutočne zaujať, to dosiahnete po-
užitím krásneho porcelánu. Porcelán je symbol luxusu 
a hodí sa na každú výnimočnú udalosť. Na jeho výrobu 
sa používa kaolín, špeciálny druh bielej hliny, ktorá sa 
vyskytuje a ťaží len na určitých miestach. Pred výro-

InTerIér

Čaro slávnostne 
prestretého 
stola často tkvie 
v jednoduchosti.   
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Zážitok zo stolo-
vania umocní por-

celán so sviežim 
zdobením. 

bou sa hlina najprv premýva, potom sa suší a zmiešava 
s rôznymi prísadami. Na záver tohto procesu sa formu-
je. Po vypálení sa povrch maľuje, zdobí a opäť vypaľuje. 
Porcelán sa zdobí rôznymi maliarskymi a  grafickými 
technikami. Na výslednom efekte sa podieľa množstvo 
návrhárov, dizajnérov, výtvarníkov, maliarov a rytcov. 
Väčšina týchto umelcov považuje zdobenie porcelánu 
nie za svoje povolanie, ale poslanie.

Na detailoch záleží
Dobrá hostina, to nie je len chutné jedlo a skvelé ná-
poje, ale aj príjemná atmosféra, na ktorej sa podieľajú 
všetci stolovníci. Od bežného stolovania sa to sláv-

nostné líši nielen úpravou jedálenského stola, ale aj 
širším sortimentom jedál a  nápojov. Pri špeciálnych 
príležitostiach môžete pri prestieraní použiť podkla-

LÍNIA radí
Pri slávnostnom stolovaní uložte poháre 

podľa etikety nad taniere vpravo. 
Postupne, od najmenšieho po najväčší. 
Prvý pohár v rade má byť na aperitív, 

vedľa neho postavte pohár na víno, pivo, 
nealko a na ostatné nápoje.

1995–2020

www.trachea-dvierka.sk NAJLEPŠIE NÁBYTKOVÉ DVIERKA S TRADÍCIOU ŠTVRŤ STOROČIA
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dací tanier, ktorý nie je určený na jedlo, len vyhradzuje 
miesto pre stolovníka a skvelo dekoruje stôl. Na pod-
kladací tanier položte plytký a hlboký tanier, na ľavú 
stranu umiestnite vidličku, na pravú stranu nožík 
a vedľa neho lyžicu. Ak plánujete podávať aj predjedlo, 
ďalší príbor umiestnime z vonkajšej strany k hlavnému 
príboru. Dezertný príbor uložte nad hornú stranu ta-
niera. Správne a vkusne prestretý stôl je pastvou pre 
oči, no pri stolovaní netreba zabúdať, že to, či všetkým 
za stolom chutí, závisí aj od príjemnej komunikácie 
a na dobrej nálade každého stolovníka.

Pripravila: Andrea Rozborová 
Foto: WESTWING, Villeroy & Boch

InTerIér
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www.trachea-dvierka.sk NAJLEPŠIE NÁBYTKOVÉ DVIERKA S TRADÍCIOU ŠTVRŤ STOROČIA
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Podľa Murphyho zákonov sa skrutka, ktorá by mala držať najpevnejšie, zaručene uvoľní v tom 
najnevhodnejšom okamihu. Akoby sa tie malé okrúhle potvory vytáčali zo závitov naschvál, pomaly 
a nenápadne a potom náhle hup! – uvoľnia sa a v domácnosti padajú kľučky, pánty, dvierka, vešiaky. Na 
expresnú opravu, pri domáckom majstrovaní aj pri montovaní nábytku oceníte spoľahlivého pomocníka na 
skrotenie všetkých neposlušných skrutiek. Li-ion akumulátorový skrutkovač Blackpine Screwdriver od Oravy 
vám pomôže rýchlo a pohodlne dotiahnuť a uvoľniť skrutky bez prácneho točenia klasickým skrutkovačom, 
z ktorého ide ruka odpadnúť a človek má pocit, že okrem skrutky má už odmontované aj zápästie a rameno. 
Je vybavený 110 mm obojstranným bitom, na jednom konci s klasickým plochým, na druhom konci s krížovým 
skrutkovačom. Rozmer hlavice na bity je ¼´´ (6,3 mm) v tvare šesťhranu, rýchlosť otáčok je do 260 ot/min 
a uťahovací moment je 2,6 N/m. Povrch skrutkovača je pogumovaný, takže sa dá dobre uchopiť a nešmýka sa 
z ruky, ani keď pracujete v horúčave alebo je skrutkovania toľko, až sa vám z čela lejú kropaje potu. Aby ste 
na skrutky dobre videli aj v tých najtemnejších zákutiach, je vybavený LED diódou na osvetlenie pracovného 
miesta. LED indikátor na ukazovanie stavu nabitia akumulátora vás upozorní, kedy ho treba zas nabiť, aby bol 
pripravený spolu s vami zavŕšiť majstrovské veľdielo alebo mať všetko doma v tip-top stave. www.orava.eu

Aj vám by sa doma zišiel tichý macher na vysávanie, ktorý by dôsledne vysal všetky 
smietky, spadnuté vlasy, chlpy od domácich miláčikov a prach, nerušil by však 

nikoho svojím hlukom? Takým je vreckový vysávač Orava Volcano s príkonom 600 W, 
6 metrov dlhou šnúrou na zapojenie do elektrickej siete a akčným rádiom 9 metrov. 

V tomto dostatočne veľkom ringu si to víťazne, avšak bez huriavku rozdá s akoukoľvek 
nečistotou! Do boja s neporiadkom je vybavený bohatým príslušenstvom – klasickou 

hubicou, parketovou i škárovou hubicou, turbo hubicou na vysávanie vlasov a zvieracích 
chlpov v domácnosti aj v aute a okrúhlou kefovou hubicou, ktorá vám umožní detailne 

povysávať čalúnenie, koberce v ťažšie dostupnom priestore aj prach z nábytku 
a klávesnice počítača. Disponuje aj indikátorom plného vrecka. Hoci nenarobí veľa hluku 

(len 68 dB), vy naň budete spievať oslavné ódy poriadne nahlas.

www.orava.eu

Na majstrovanie aj expresné opravy

Supertichý postrach smietok, 
prachu, vlasov aj zvieracích chlpov

Ak vlastníte gril, ktorý nedymí, nepotrebujete naň žiadne extra palivo, len prístup k elektrine 
a aj pri náhlej zmene počasia vám umožní dogrilovať delikatesy v pohodlí kuchyne, máte počas 
tohtoročnej grilovacej sezóny vyhraté. Vďaka rozkladaciemu elektrickému grilu Orava EG-
1900 sa razom zmení grilovačka z ťažkej driny na príjemnú zábavu. Je praktickou kombináciou 
kontaktného grilu a grilovacej dosky, pričom obe časti fungujú nezávisle. Na oboch možno 

simultánne nastaviť rôznu teplotu grilovania až do 210 °C podľa toho, 
či si chcete pochutnať na ugrilovaných plátkoch cukety, pstruha, 

alebo potrebujete gril „vypiecť“ na poctivé ugrilovanie jahňacej 
kotlety. Zaklopený vám poslúži aj na zapekanie panini, 

bruschetty či toastov k zeleninovým šalátom. Orava 
EG-1900 môže byť váš za 79 €.

www.orava.eu

Grilovacia sezóna bez dymu 
a strachu z vrtkavého počasia



www.kupele-bj.sk

Nie, nebavíme sa o zmrzlinách, ale 
o nových farbách limitovanej edície 
SodaStreamu SPIRIT, ktorý k bielej, 
čiernej, červenej, tmavomodrej 
a bordovej pridal aj trendový 
pastelový odtieň zelenej a oranžovej. 
SPIRIT sa vyznačuje automatickým 

uchytením fľaše bez 
skrutkovania, takže 
je oveľa pohodlnejší, 
ekonomickejší 
a ekologickejší, ako tie plastové 
fľaše sýtenej vody, ktorú ste doteraz 
kupovali v obchode. Odporúčaná 
cena balenia s prístrojom, fľašou 
a bombičkou na 60 až 80 l sýtenej 
vody je 84,99 €.

www.sodastream.sk 
Facebook.com/SodaStream.Slovakia 

Broskyňová 
alebo mentolová? Jar prináša novú energiu aj nové nápady. Oboje nájdete v kaviarňach 

Starbucks, kde na vás čaká hneď niekoľko prekvapení. Sú to rafinova-
né jarné špeciality - Vanilla Bean Cloud Macchiato a Caramel Cloud 
Macchiato. Ľahké kávové nápoje s vrstvami nadýchanej peny, povzbu-
dzujúceho espressa a vanilkového či karamelového sirupu, dodajú tú 
správnu iskru posedeniu s priateľmi aj pracovnému stretnutiu. Vy-
chutnajte si ich s čerstvým sendvičom z našej ponuky. A ak sa už zo 
začiatku jari potrebujete schladiť, vyskúšajte tiež limitovanú ponuku 
osviežujúceho Frappuccina. Nezabudnite, že ak si svoj obľúbený ná-
poj necháte pripraviť do vlastnej šálky alebo tumblera, ušetríte navyše 
0,30 euro a prispejete k ochrane prírody. 
Vyberte si z jarnej ponuky tumble-
rov, ktoré vám svojim sviežim dizaj-
nom rozjasnia každý deň.

Jar v Starbucks
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Navrhnúť a zariadiť novú kúpeľňu nemusí byť 
vždy celkom jednoduché. A to najmä vtedy, 
keď je potrebné urobiť viacero dôležitých 
rozhodnutí, ktoré ovplyvnia váš každodenný 
život na dlhé obdobie.

nová tváR kúpeľne

Je pravdou, že navrhnúť a  zariadiť novú kúpeľňu 
nemusí byť vždy celkom jednoduché, no keď ku 
zariaďovaniu pristúpite s radosťou a s nadšením, 

na výsledku sa to určite prejaví. Zariaďovanie kúpeľne 
je dobré poňať ako výzvu a vybrať do nej kvalitné, oku 
lahodiace solitéry, ktoré vám dožičia radosť a poteše-

nie z krásna každý deň. Nábytok v tak malom priesto-
re, akým kúpeľňa je, by mal byť najmä praktický. Pokiaľ 
vo svojej zóne hygieny nájdete hneď to, čo hľadáte, 
ušetrí vám to kopec času i námahy. Praktický kúpeľ-
ňový nábytok pomáha žiť s väčším prehľadom, a teda 
aj pokojnejšie, preto investovať doň sa oplatí.

InTerIér
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Dizajn a kvalita 
Keďže v kúpeľni každý trávi denne mnoho času, táto 
miestnosť je dôležitou súčasťou nielen obytného 
priestoru, ale aj bežného života. Čo uprednostniť pri 
výbere kúpeľňového nábytku? Dobré je zamerať sa 
nielen na dizajn, ale aj na vode odolné materiály, ktoré 
sú príjemné na dotyk a ľahko sa udržiavajú. V kúpeľni 
je dôležitá tak praktická, ako aj vizuálna stránka veci. 
Skvelým riešením je nábytok krásny a zároveň kvalitný. 
Čo sa farebnosti týka, tak ako v odevnom priemysle, 

ani v bytovom dizajne neexistuje jednoznačný trend, 
týkajúci sa farieb v kúpeľni. Kúpeľňový nábytok môže 
byť krásny vo svetlých i v tmavých tónoch. Podstatná 
je kvalita materiálov a druh povrchov.

Materiály a povrchy
Ak práve zariaďujete kúpeľňu a máte záujem o náby-
tok z klasických materiálov, môžete voliť masívne dre-
vo, drevené dyhy či laminát. Ak vás lákajú netradičné 
materiály, zamerajte svoju pozornosť na sklo, plech, 
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kompaktný laminát a  materiál Corian. Kompaktný 
laminát sa v  súčasnosti hojne využíva nielen na čelá 
a  boky kúpeľňového nábytku, ale aj na krycie dosky 
pod umývadlá. Môže byť umiestnený aj vedľa vane, či 
iného zdroja vody, pretože ho voda nepoškodí. Dubový 
masív nie je úplne vode odolný, vodu z neho je potreb-
né utierať, aby sa zabránilo tmavému zafarbeniu. Dob-

re však starne, s rokmi získava atraktívnu patinu a čím 
viac prasklín, hrčí a  nepravidelností má, tým pôsobí 
lepšie a efektnejšie. Na plochy, ktoré nie sú zaťažené 
vodou - napríklad čelné plochy skriniek, sú vhodné aj 
prírodné dyhy. Pokiaľ máte záujem o dyhy, vyberte si 
také, ktoré majú povrch napustený olejom s prímesou 
vosku. Olej s prímesou vosku preniká do hĺbky mate-
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riálu, čím ho pred vodou účinne chráni. Širokú paletu 
rôznych kombinácií nových materiálov nájdete v spo-
ločnosti Le bon. Či si vyberiete laminátový nábytok, 
dyhu, alebo prírodné drevo, do kúpeľne je ideálna 
matná povrchová úprava. Matný povrch kúpeľňového 
nábytku sa ľahko udržiava a nezostávajú na ňom ani 
odtlačky prstov. Starostlivosť oň je jednoduchá, pre-

to matné povrchy dominujú. A navyše, matný nábytok 
pôsobí luxusne a zároveň nenápadne.

Sólo pre umývadlo
Pred výberom umývadla si položte otázku, či chcete 
umývadlo, ktoré sa položí na dosku, alebo umývadlo so 
skrinkou. Umývadlo s veľkorysou odkladacou plochou 
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na doske je veľkým trendom, napriek tomu je však 
nutné zvážiť všetky výhody i nevýhody tohto výberu. 
Výhodou je voľnosť pri navrhovaní - obrovské mož-
nosti ohľadom výberu tvaru umývadla a tiež umiest-
nenia batérie. Aby krycia doska umývadla položenom 
na doske nebola príliš namáhaná, aby sa pôsobením 
vody rýchlo nezničila, precízne vyberte vhodný mate-
riál krycej dosky, ktorá má slúžiť ako odkladacia plo-
cha. Vhodným materiálom je sklo so saténovým povr-
chom, na ktorom nezostávajú žiadne šmuhy. Skvelým 
tipom je tiež špeciálne extra číre sklo, ktoré sa fareb-
ne dokáže prispôsobiť každému interiéru. Pokiaľ si 
vyberiete materiál Corian, jeho devízou sú tiež spoje 
bez viditeľnej škáry. Umývadlá na doske napojené bez 
škár pôsobia tak, akoby boli vyrobené z jedného kusu 
a navyše, špina či baktérie na tomto nenasiakavom ho-
mogénnom povrchu nemajú šancu priľnúť. Výhodou 

umývadla umiestneného na doske je tiež to, že v mo-
mente, keď sa poškodí, je ľahko nahraditeľné. No vý-
mena umývadla so skrinkou, ktorá je vyrobená presne 
pre daný typ umývadla, nemusí byť vždy možná, ak sa 
daný typ umývadla už napríklad nevyrába.

LÍNIA radí
Pokiaľ ste sa rozhodli pre kúpeľňový 
nábytok na mieru, vnútorné členenie 
skriniek voľte premyslene. Priečinky 
voľte tak, aby poskytli dobrý prehľad 
o všetkom, čo v nich bude uložené. 

Vďaka praktickému členeniu sa aj vo 
vnútri zásuviek poriadok udržiava 

ľahko a jednoducho.

InTerIér
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Elegantný hliník dobre ladí s klasickým aj moderným 
dizajnom interiéru, jeho prednosťou je pevnosť, odol-
nosť a nízka hmotnosť. Hliníkové okná a okenné sys-
témy si získavajú čoraz väčšiu popularitu, pretože sú 
nielen krásne, ale aj maximálne stabilné a odolné voči 
rôznym poveternostným vplyvom. Dobre si vedia po-
radiť s ostrými slnečnými lúčmi, s dažďom, s mrazom 
i s nárazovým vetrom.

Kontakt s okolím
Svetelná pohoda v interiéri priamo súvisí s veľkosťou 
okien a s ich kvalitou. Hliníkové okná poskytujú maxi-
málny kontakt s okolím. Ich vysokú úžitkovú hodnotu 
ocenia najmä majitelia domov a bytov s veľkými pre-

sklenými plochami, ktoré sú namáhané slnkom a tla-
kom vetra. Hliník sa ideálne hodí všade tam, kde sú 
potrebné veľkoplošné okná a pevné zasklenia väčších 
rozmerov. Sú vhodné aj na unikátne rozmery, ktoré 
dosahujú mnoho metrové výšky a šírky. Samotný hli-
ník má prirodzene dlhú životnosť. Pokiaľ potrebujete 
technicky dokonalé hliníkové okná, ktoré dokážu ušet-
riť energiu, disponujú tepelnou a protihlukovou izolá-
ciou, sú bezpečné a jednoducho sa udržiavajú, obráťte 
sa na profesionálov. Tím odborníkov spoločnosti AVG 
group vám s výberom a s realizáciou ochotne poradí.

Široký sortiment
Pokiaľ ste zástancami moderných technológií a v ob-

Svetlo zlepšuje náladu a zvyšuje aktivitu - 
aj z tohto dôvodu sú v súčasnosti obľúbené 
veľkoplošné okná. Elegantné hliníkové okná 
a okenné systémy sa svojimi čistými líniami 
a kvalitou hlásia k modernej architektúre dneška.  

okná novej 
geneRácie

InTerIér



HLINÍKOVÉ 
OKNÁ, DVERE, FASÁDY AVG
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/halyafasady

lasti stavebného priemyslu uprednostňujete pokrok, 
toto všetko nájdete v spoločnosti AVG group, ktorá má 
vlastný výskum a  výrobu. Jej široký sortiment tvoria 
nielen hliníkové okná a dvere, ale aj oceľové konštruk-
cie, odvetrávané a presklené fasády či stenové a streš-
né opláštenia. Tiež priemyselné brány, klampiarske 
výrobky, spojovací materiál, presvetľovacie prvky, ob-
klady a obkladové systémy, zimné záhrady, prístavby, 
zábradlia a  dizajnové fasádne prvky. Použitím ocele, 
skla, hliníka a iných inovatívnych materiálov firma do-
káže realizovať aj neštandardné myšlienky architektov 
a dizajnérov. Individuálne rieši každú stavebnú úlohu 
na vysokej úrovni kvality, s plným rešpektom na ochra-
nu ľudí a životného prostredia.

Komplexné služby 
Kvalitu služieb - od návrhu, cez výrobu, až po realizá-
ciu, zabezpečujú pracovníci s dlhoročnými skúsenos-
ťami. Vďaka moderným materiálom, s  ktorými spo-
ločnosť pracuje, ponúka aj úspory nákladov. Odborný 
technický personál svojim zákazníkom ochotne poradí 
pri výbere prvkov a zodpovie na všetky otázky. Poskyt-
ne technické návrhy, vypracuje osvedčené riešenia 
a do kalkulácie zahrnie ekonomicky najvýhodnejšie ce-
nové návrhy. Záverečná fáza spočíva v realizácii diela 
odbornými montážnymi skupinami v najvyššej kvalite. 
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Ak túžite vo svojej spálni vytvoriť 
oázu oddychu a pokoja, priestor 
vybavte nábytkom a doplnkami, 
ktoré slúžia iba relaxačným 
účelom. Všetkým ostatným veciam 
vyberte v domácnosti radšej iné 
miesto, aby ste vo svojej intímnej 
zóne neboli ničím rušení.

Ako 
zútulniť 
Spálňu
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V spálni sa obklopte iba tým, čo sa vám páči a čo 
vám sprostredkuje pokojný spánok. Priestor na 
spanie by mal byť zariadený účelne, v príjem-

nom farebnom súlade, má ponúkať ticho a súkromie. 
K  dokonalému relaxu patrí vhodná posteľ a  viacero 
ďalších vecí, ktoré vytúženú oázu pokoja pomôžu do-
tvoriť. Keď sa ráno zobúdzate svieži, vtedy si môžete 
byť istí, že vaša spálňa je zariadená tým najlepším spô-
sobom.

Prístav energie
Spálňa má byť dobre premysleným a zorganizovaným 
miestom, ktoré dopraje dokonalý oddych a  regene-
ráciu telu aj mysli. Má pôsobiť vzdušne. Pri zariaďo-
vaní je dôležité dispozičné riešenie miestnosti, ale aj 
orientácia na svetové strany. Z východnej strany budú 
do spálne prenikať slnečné lúče včasne ráno, opačný 
efekt poskytne orientácia miestnosti na sever. Pôdo-
rys nejednej spálne diktuje obmedzenia, no jednodu-
chými trikmi aj v menšej miestnosti je možné vytvoriť 
veľkorysejší dojem z priestoru. Ak na steny dáte dva 

neutrálne odtiene, tmavší odtieň v pozadí sa postará 
o to, aby miestnosť opticky získa hĺbku. Pokiaľ chcete 
pri spánku dosiahnuť pocit istoty, posteľ oprite če-
lom k  stene a  medzi posteľou a  súbežnými stenami 
ponechajte dostatok voľného priestoru. S pohodlný-
mi prechodmi počítajte aj medzi ostatným nábytkom, 
aby nevznikol pocit stiesnenosti. Úložné priestory, 
toaletný stolík či taburetka do spálne bezpochyby 
patria, no pracovný stôl, počítač, telefón a  televízor 
v nej nemajú čo hľadať. 

Pohodlné lôžko
Dostatočne veľké lôžko je dôležité najmä zo zdravot-
ného hľadiska, umožňuje regeneráciu tela v prirodze-
nej polohe. Nech si vyberiete posteľ z  akéhokoľvek 
materiálu, kľúčovým kritériom pri výbere by mala byť 
okrem veľkosti aj pevnosť a stabilita. Dôležitá je však 
aj kvalita roštu a typ matraca. Pokiaľ si vyberiete ana-
tomický matrac z elastickej peny, ktorý sa vie tvarovo 
prispôsobiť telu, ten vám umožní takzvaný aktívny 
spánok. Moderné výplne navyše deklarujú rôzne anti-

InTerIér

Biela farba v spál-
ni podporuje 
úprimnosť, slobo-
du a nezávislosť.



48

Závesná lampa Sia, 
WestwingNow.sk
199 €

InTerIér

Lampa Kaya, 
WestwingNow.sk
89 €

Zamatová 
taburetka Alto, 

WestwingNow.sk
69 €

Chystáte sa osviežiť svoju spálňu 
novými doplnkami? Nechajte sa 

inšpirovať kolekciou WESTWING 
jar – leto 2020.

Poťah na vankúš Pablo, 
WestwingNow.sk

2 ks / 54 €
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statické, antibakteriálne a termoregulačné vlastnosti. 
Pri kúpe netreba podceniť ani význam špeciálnych 
poťahov, ktoré sa dobre udržiavajú. Stáva sa vám ob-
čas, že sa ráno prebudíte ubolení? Bolestivé ranné 
prebudenie môže spôsobiť aj nesprávne uložená hla-
va počas spánku, čo si odnesie nielen krk a ramená, 
ale aj chrbtica. Skvelým tipom je anatomický vankúš, 
vyrobený z pamäťovej peny, ktorý sa dokonale prispô-
sobí tvaru krčnej chrbtice a hlavu ponechá celú noc 
v prirodzenej polohe.

Spíte ako v bavlnke? 
Aj vy milujete obliečky z prírodných materiálov? Prie-
dušné, mäkké a hebké? Ideálnu službu poskytnú ba-
vlnené obliečky s hustou väzbou, satén, flanel či krep. 
Prírodné textílie sa navyše dobre perú a žehlia. Čo sa 
farebnosti týka, do spálne sú vhodné pastelové farby, 
ktoré nie sú krikľavé a nevyvolávajú napätie, no vyho-
vovať majú najmä vám. Medzi upokojujúce farby patria 
jemné odtiene hnedej, žltej, oranžovej, ružovej, fialo-

vej, zelenej a modrej. Ak preferujete neutrálne odtie-
ne, šedou a  bielou tiež nič nepokazíte. A  aké vzory 
by vás najviac potešili? Kvietky, slniečka či srdiečka 
milujú ľudia s romantickou dušou, asymetrické vzory 
zasa tí, čo vyznávajú modernu. Spánok by mal človeka 
posilniť a  jeho sny by mali byť príjemné. Niekedy sú 
to len drobnosti, ktoré spálni dodajú tú správnu rela-
xačnú atmosféru. Väčšina ľudí si hocikoho do postele 
nepustí, no dobré dizajnové nápady by mohli mať vý-
nimku.

LÍNIA radí
Cez deň je dobré nechať vankúše 

a prikrývky vyvetrať na slniečku. Dobrý 
spánok podporí tiež vyvetraná miestnosť 

a optimálna teplota vzduchu. Večer si 
netreba líhať do postele s negatívnymi 

myšlienkami a ak sa dá, pred spaním sa 
vyvarujte ťažkým jedlám a stresu.
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Modré a tyrkysové 
farby symbolizujú 
vzduch, vodu, mier 
a spravodlivosť.
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Sezónny 
Relaxačný 

kútik 
Užívať si na balkóne či terase ničím 
nerušenú pohodu, nasávať plnými 

dúškami čerstvý vzduch, zeleň, 
vône, farby a na chvíľu zabudnúť na 
povinnosti. To všetko je možné počas 
slnečných dní aj na malom priestore, 

ak sa zariadi premyslene.
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Balkóny a  terasy sa na jar a  v  lete radia medzi 
najnavštevovanejšie miesta našich domovov 
a  často sa na určité obdobie stávajú našimi 

náhradnými obývačkami. Tento priestor je pre každý 
dom či byt ideálnym sezónnym útočiskom, preto si 
ho treba užiť dosýta. Leňošenie na balkóne či terase 
k teplému počasiu jednoducho patrí.

Pre chvíle pohody
Relaxovanie či doslova prebývanie vo vonkajších 
priestoroch je v  slnečných mesiacoch roka čoraz 
obľúbenejšie a vyhľadávanejšie. Každý balkón a  tera-
sa môže v  sebe spájať prednosti pohodlia v  interiéri 
s  výhľadom na exteriér a  pokiaľ sa vhodne zariadi, 
môže byť skvelým miestom pre každodenný oddych. 
No skôr, než začnete uvažovať nad novým vybave-
ním svojho sezónneho relaxačného kútika, všimnite 
si podlahu. Nová podlahová krytina dodá priestoru 
druhý dych a každý nábytok na nej lepšie vynikne.

Začnite od podlahy
Pokiaľ sa rozhodnete pre prírodné materiály, núka sa 
keramická dlažba, kameň či drevo, no čoraz obľúbe-
nejšími sa ako podlahová krytina na balkóny a terasy 
stávajú aj kompozitné materiály a WPC dosky. K vý-
hodám keramickej dlažby patrí dlhá životnosť, proti-
šmyková povrchová úprava, mrazuvzdornosť a mini-
málna potreba údržby. Pokiaľ si vyberiete kamennú 
dlažbu, je dobré vedieť, že farebne nie je jednotná, 
preto každý jednotlivý kus pôsobí jemne odlišne, no 
jedinečne. Kamenná dlažba má vysokú odolnosť voči 
oteru a nepriaznivým vonkajším podmienkam. Drevo 
na balkóne či terase pôsobí veľmi prirodzene a štýlo-
vo. Za najvhodnejší typ dreva na exteriérovú podla-
hu sa považujú exotické dreviny, z  našich drevín je 
to červený smrek, sibírsky smrekovec a iné. Dosky je 
však potrebné ošetriť olejom, aby dosiahli čo najdlh-
šiu životnosť. Imitáciu dreva a prírodný dojem môžete 
navodiť aj drevoplastom. Podlaha z kompozitných do-

exTerIér
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siek pôsobí ako drevená, preto v súčasnom rebríčku 
obľúbenosti je tiež na špici. Materiálov a druhov ex-
teriérových krytín na balkóny a  terasy je nesmierne 
veľa. Pri voľbe však berte do úvahy najmä to, či je 
priestor zastrešený a akú následnú starostlivosť hod-
láte v budúcnosti vo svojom sezónnom oddychovom 
kútiku venovať podlahe.

Praktické vybavenie 
Posedieť si na balkóne či terase plnej zelene je pre 
každodenný život tým najlepším oddychom. Zariadiť 
priestor tak, aby lahodil očiam a  všetkým zmyslom 

chce len štipku taktiky a  fantázie. Všetko sa začína 
nápadom. A potom treba už len vytrvať. Aby bol váš 
relaxačný kútik nielen pekný, ale aj pohodlný, exte-
riérový nábytok vyberajte podľa miesta, kde bude 
umiestnený. Pokiaľ naň bude pršať a  svietiť prudké 
slnko, zvoľte kvalitný plast alebo kov s antikoróznou 
povrchovou úpravou. Pokiaľ bude nábytok pod stre-
chou, môžete zvoliť drevo, najlepšie s  odnímateľný-
mi matracmi. Pri kúpe sezónneho nábytku je dobré 
myslieť aj na uskladnenie. Skladací stôl a stoličky sú 
vždy výhodou. Ak sa chystáte počas sezóny nábytok 
často premiestňovať, voľte ľahšie materiály. Z  toh-

Odľahčené 
konštrukcie ko-
vového nábytku 
si získavajú stále 
väčšiu popularitu.
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to pohľadu môže byť vhodný prírodný alebo umelý 
ratan. A priestor nezabudnite zútulniť pekným obru-
som, dečkou a  vankúšikmi. Medzi výsostne praktic-
ké dekorácie na balkóny a terasy patria taburetky či 
hojdacia sieť.

Obklopte sa rastlinami
Máte radi prírodnú scenériu? Obklopte sa rastlinami! 
Kvety a bylinky sú ideálnou voľbou. Na vytvorenie ze-
lenej oázy na balkóne a terase postačia obyčajné alebo 
samozavlažovacie hranty, ktoré len položíte na zem, 
umiestnite na stojan či zavesíte na zábradlie. Osvie-
ženie priestoru tiež sprostredkuje zeleň v závesných 

Ratanový a prútený 
exteriérový nábytok 
sa vyznačuje 
vzdušnosťou a 
nízkou hmotnosťou.

exTerIér
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košíkoch a kvetináčoch. Typy rastlín vyberajte podľa 
toho, či sa stanovisko bude nachádzať v tieni, alebo na 
slnku a tiež podľa veľkosti ich vzrastu. Čo sa byliniek 
týka, škála je široká. Kľúčom pri výbere by mali byť 
tie najpotrebnejšie rastliny pre vás, ktoré radi pou-
žívate v  kuchyni. V  našich podmienkach sa výborne 
darí oreganu, rozmarínu, tymianu, bazalke, levandu-
le, mäte, medovke, materinej dúške, šalvii a mnohým 
iným bylinkám. Príjemné s užitočným spojíte aj pes-
tovaním zelených vňatí. Čo sa kvetov týka, tie vybe-
rajte podľa toho, či ich hodláte umiestniť na slneč-
nom mieste, alebo do chládku. Slnko milujú petúnie, 
pelargónie, oleandre, železníky a  všetky suchomilné 

sukulenty. Stanovisko v tieni potrebujú begónie, fuk-
sie či hortenzie.
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LÍNIA radí
Pokojný neznamená nudný. Aj priestor 
určený na oddych môže byť vybavený 

hravými doplnkami. Stačí farebný 
obrus, dekoratívne vankúšiky, štýlový 
svietnik či váza s kvetmi v obľúbenej 

farbe a balkón i terasa sa stanú 
príťažlivým relaxačným miestom.

Počas horúceho 
leta vás pred 

ostrými slnečnými 
lúčmi skvelo 

ochráni slnečník.

exTerIér



Kávička na útulnej terase
Či už preferujete modernú jednoduchosť, rustikálne 
doplnky alebo vzhľad klasického kameňa, doprajte si 
zónu oddychu, v ktorej zabudnete na všetky problé-
my a budete si užívať len priestor okolo vás. Vytvorte 
si terasu podľa vlastných predstáv – či už z upokoju-
júcich farieb platní Bradstone, alebo v  inšpiratívnom 
dizajne dlažby Rettango kombi.

Relax pri bazéne
Práve bazén je často centrálnym prvkom exteriéru 
vášho domu. Nielen počas leta je miestom na oddych 
a osvieženie. Práve tu rodina trávi čas po práci či cez 
víkendy. Preto by okolie bazéna malo spĺňať praktické, 
ale aj estetické požiadavky. 

Luxusný a  krásny povrch okolia bazéna vytvára prí-
rodný kameň. Jeho nevýhodou je však vysoká cena. 
Obľúbenou alternatívou je preto betónová dlažba 
imitujúca prírodný kameň. Elegantné riešenie tak do-
siahnete napríklad s platňami Bradstone Travero ale-
bo Bradstone Old Town, ktoré zaujmú štruktúrovaným 
povrchom a teplými farebnými odtieňmi.

Večerná grilovačka v príjemnej atmosfére
Netreba nikam chodiť, keď môžu iní prísť k vám. Užite 
si záhradu ako priestor na spoločne strávený čas s ro-
dinou a  priateľmi, ktorí prídu na návštevu, oslavu či 
večernú grilovačku. Pohostite všetkých na krásnej te-
rase či pod záhradným altánkom.

K vytvoreniu príjemnej atmosféry miesta na posede-
nie vám určite dopomôže aj krásna veľkoformátová 
dlažba Nova 7 s jemne profilovaným povrchom a s vl-
nitými hranami, ktorá sa postará o prirodzene pôso-
biaci obraz plochy. Decentne farebne melírovaný po-
vrch v prírodných odtieňoch pôsobí veľmi harmonicky 
a prirodzene. www.semmelrock.sk

vybeRte Si SpRávnu 
dlažbu do vašej záhRady 
Aby ste sa dobre cítili aj vo vlastnej záhrade, je potrebné si 
vytvoriť vhodné prostredie. Prinášame vám niekoľko inšpirácií, 
ako si skrášliť a užiť si priestor vlastnej terasy a záhrady.

Bradstone Old Town platne, 
pieskovcová

Bradstone Old Town platne, 
medeno-gaštanová

Rettango 
kombi dlažba,  
sivo-grafitová 
melírovaná
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Podľa prieskumu sa v  prajnom období bežne oddáva 
grilovaniu šestina z nás a dokonca až tretina ľudí si túto 
aktivitu doslova vychutnáva aspoň príležitostne. Hitom 
nadchádzajúcej sezóny sú inovátorske peletové grily. 
Pelety vtisnú pokrmom nezameniteľnú vôňu a  chuť. 
Vyrábajú sa z  drevených pilín lisovaním, pod veľkým 
tlakom pri vysokej teplote. Nulový podiel prímesí zna-
mená väčšiu výdrž zariadenia, menšie nároky na servis 
a hlavne garanciu 100-percentnej autentickosti arómy.

Zásobník peliet nikdy nezostane prázdny
Všetko ľahko obsiahnete a zvládnete v jednom, ak máte 
k dispozícii flexibilný teplotný rozsah grilu. Napríklad 
nový rad SmokeFire od spoločnosti Weber poskytuje 
obrovské rozpätie od 95 °C  do 315 °C  pri modeloch 
EX4 GBS aj EX6 GBS. Nadstavbou je zvoliteľný režim 
Smoke Boost, ktorý pri teplotách 165-200  °C  umoc-
ňuje prienik arómy do jedla. Zásobník peliet je rov-
nako ako prieduchy situovaný v zadnej časti grilu, má 
veľkorysú kapacitu 10 kg a s dostatočným predstihom 
vysiela signál o potrebe doplniť palivo.

Celková plocha dvoch roštov je ohurujúca
Firemným porcelánom smaltované prvky – poklop, gri-
lovacia vaňa a tepelný difuzér – lepšie odolávajú hrdza-
veniu a praskaniu, čím sa zvyšuje životnosť a zlepšuje 
udržiavanie stabilnej teploty pri grilovaní. Súhrnná plo-

cha dvoch roštov je 6 370 cm², respektíve 4 270 cm² pri 
útlejšom type. Takisto z ušľachtilej ocele vyrobené aró-
makoľajnice Flavorizer Bars popri rovnomernom rozvá-
dzaní žiaru i dymu zároveň smerujú stekajúcu mastnotu 
do zberných drážok. Voči poveternostným podmien-
kam odolný ovládací a informačný panel s LCD moni-
torom a  integrovanou konektivitou sa nachádza nad 
postranným pracovným stolíkom s nosnosťou 18 kg.

Kuchár s dokonalým prehľadom aj na diaľku
Inteligentné rozhranie Weber Connect za vás postrá-
ži každú fázu procesu od predprípravy pokrmu, až po 
servírovanie. Nový rad peletových grilov SmokeFire 
má systém Weber Connect už zabudovaný. Pre všet-
ky ostatné grily od tohto výrobcu sa dá na využívanie 
príslušnej aplikácie dokúpiť príslušenstvo Smart Gril-
ling Hub. Na pohľad nenápadná krabička s 9-segmen-
tovým LED displejom a  Wi-Fi aj Bluetooth má mag-
net na prípadné pripnutie na konštrukciu, nabíja sa 
cez microUSB port a pojme štyri káblové teplomery. 
Weber Connect precízne odhaduje zostávajúcu dobu 
prípravy s prihliadnutím na momentálnu teplotu aj po-
žadovaný stupeň prepečenia a prostredníctvom bez-
platnej aplikácie pre iOS aj Android priebežne posiela 
notifikácie do vášho smartfónu. Vyzýva nimi napríklad 
k otočeniu jedla a pri griloch SmokeFire umožňuje aj 
regulovanie teploty na diaľku. www.weberstephen.sk

hit nadchádzajúcej baRbecue 
Sezóny: peletový gRil
Spontánne rodinné kulinárske kratochvíle na terase či vopred 
starostlivo naplánované záhradné večierky sa nikdy nezunujú. 
Navyše, vašej obľúbenej aktivite môžete tento rok dodať 
osviežujúcu podobu s puncom luxusu a originality.
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Žltá farba je skvelá, ale aj modrá, ružová, alebo 
cyklámenová. Mám rada jarné harašenie, pretože 

v ľuďoch prebúdza nezmazateľný inštinkt pestovateľov. 
Na jar sa mnohí z nás menia na usilovných záhradníkov, 

ktorí trpezlivo sledujú prvé nesmelé krôčiky semiačok, 
pohodlne usadených v kvetináčoch na okenných 

parapetoch. A to je krásne. 

ZáhrAdA  
v bielom outfite

ZáhrAdA
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Priznávam, nie som tradičný záhradník, ale roz-
hodne sa v záhrade nestratím. Ibaže hrable a rýľ 
rada zamieňam za svet fantázie. Som záhradný 

architekt a  záhradu vnímam skôr ako úchvatnú di-
vadelnú scénu, s pevným programom, so štyrmi kla-
sickými predstaveniami. A keďže pri týchto predsta-
veniach platia pevne stanovené pravidlá, pre svojich 
klientov vždy pripravím naozaj premyslený scenár. No 
našťastie, k  tomu potrebný perfekcionizmus príroda 
vyvažuje nádhernými farebnými kulisami.

Dáma s veľkým „D“
Napriek všetkej záplave jarných veselých farieb, ja 
milujem bielu. Aj keď je chladná ako sneh, ktorý nás 
na jar opúšťa, „vonia“ eleganciou. Záhrada v bielom je 
dáma s veľkým „D“, dômyselná, ale aj dychtivá. Vie byť 
efektná, aj nenápadná. Skrátka strohá kráska, podpo-
rujúca minimalistický štýl, ktorý sa znenazdajky usa-

lašil v  našich obydliach. Biela ladí s  čistým dizajnom 
moderných domov v decentných farbách. Kombinácia 
bielej farby s  akýmkoľvek odtieňom zelenej je niečo, 
ako „haute couture“ v  špičkovej móde. Je to Chanel 
pod holým nebom. No môže byť aj bledulinko ružová, 
nežná, jemná slečna, ktorá sviežim ránam dodáva ná-
dych nevinnosti. Chápem, ak niekomu tento štýl nevy-
hovuje, no rozhodne sa s ním nedá nič pokaziť. 

Elegantná kombinácia
Zladiť farby výsadby tak, aby ladili s  farbou fasády, 
s okennými rámami, poprípade s farbou dlažby a s ob-
kladom múrikov je naozaj veľké umenie. No pokiaľ 
zvolíte za základ zelenú, bez akýchkoľvek farebných 
akcentov, získate veľmi elegantný priestor. Niekomu 
sa tento koncept môže zdať príliš fádny, ale garantu-
jem, že príroda pripravila na túto tému neuveriteľné 
množstvo variácií. Zelená je k dispozícii v rôznych od-

Lucia Bullová
architekt pre  
exteriér a záhradu
www.luciabullova.sk
info@luciabullova.sk
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tieňoch a  bielu nájdete nielen v  samotných kvetoch 
a súkvetiach, ale aj v kresbe listov mnohých stromov, 
kríkov či trvaliek. Dôležité je, za základ zvoliť zelenú. 
Zelená naozaj upokojuje a harmonizuje všetky kúty zá-
hrady. Preto sa v prírode, kde prevláda zelená, cítime 
tak dobre. Všimli ste si, že väčšina ovocných stromov 
a úžitkových kríkov kvitne na bielo, alebo má maximál-
ne bledoružový nádych? A záhradníkom táto skromná 
paleta farieb vôbec nevadí. Okrasná záhrada a záhon 
trvaliek plnia rôzne funkcie, ale popravde - všetkého 
veľa škodí, aj farieb. Ak radi skúšate niečo nové, môže-
te si práve teraz zaimprovizovať na bielo-zelenú nôtu. 
V nasledujúcich riadkoch sa dozviete, aké druhy rast-
lín môžete použiť pre svoj nový, elegantný plán, v bie-

lom outfite. Ani netušíte, koľko rastlín s bielym kvetom 
či s bielymi listami sú vám k dispozícii. Spomeniem len 
niekoľko z nich.

Bielo-zelená galéria
Hneď z jari si môžete dopriať pohľad na biele čipko-
vané tulipány a o niečo neskôr na biele kalichy zvon-
čekov - Campanula persicifolia Alba, ktoré sa počas 
sezóny dokážu nekontrolovane rozmnožiť po celej 
záhrade. A  čo tak nežný podrast bieleho pakosta - 
Geranium, alebo honosné biele pivonky, ktoré vždy 
pritiahnu pozornosť? Ak hľadáte niečo vyššie, zaují-
mavé sú vyšľachtené odrody rôznych krovitých kalín. 
Moja obľúbená je kalina Mariesii - Viburnum plikatum 
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Mariesii. Na jej vodorovných konárikoch sa tlačí zá-
plava bielych súkvetí, takže pri pohľade na ne máte 
pocit, že sa pozeráte na niekoľkoposchodovú, šľahač-
kovú tortu. Podobne zakvitá aj menej známa popínavá 
hortenzia - Hydrangea petiolaris, ktorá svojimi hú-
ževnatými úponkami dokáže rýchlo prekryť akýkoľ-
vek škaredý múr. Veľkým bielym kvetom prekvapí aj 
popínavý plamienok - Clematis, ktorý si však vyža-
duje oporu a v záhrade je skôr bonbónikom. Vysaď-
te ho tak, aby ste naň videli z domu, alebo z hlavnej 
pobytovej terasy. Ten pohľad určite oceníte. A pokiaľ 
vás lákajú rastliny s  výraznou vôňou, dobrým tipom 
je plnokvetá forma vyšľachteného jazmínu či trojpuk 
Deutzia scabra Plena.

Elegantné akcenty
Ak hľadáte do svojej záhrady strom s výrazným bielym 
kvetom, určite vás nesklame Magnólia hviezdicovi-
tá - Magnolia stellata. Predáva sa aj ako strom, aj ako 
viackmeň. Možno ju vysadiť ako klasický strom do tráv-
nika, pod ktorým si počas blížiacich sa horúcich letných 
dní môžete v tieni oddýchnuť. Alebo ju použite ako za-
ujímavý akcent v ktoromkoľvek záhone. Taktiež nedám 
dopustiť na štvorcípe, exotické kvety japonského svíbu 
- Cornus Cousa Japonica, ktoré sa na holých konári-
koch vždy objavia skôr, než prvé zelené lístky. Zelené 
okvetné lupienky, ktoré sa postupne sfarbujú do bie-
lej či ružovej, vám pripravia skvelé zážitky na niekoľko 
týždňov. A určite poznáte orgován, no nie ten tradič-

Zeleno-biely 
dizajn harmo-
nizuje všetky 
časti záhrady do 
jedného celku.
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ný, fialový, ale biely, vyšľachtený, so záľahou voňavých 
strapcov. Orgován je húževnatá, nenáročná rastlina, 
ktorá úžasne vynikne vo výsadbe okolo oplotenia. Zne-
sie takmer všetko a list drží až do jesene. Bielo-zelenú 
kombináciu nájdete aj na listoch rôznych stromov, krov 
a trvaliek. Tieto druhy sa hodia na presvetlenie tmav-
ších priestorov a na „odľahčenie“ výsadieb. V jarnej zá-
hrade obľubujem aj bielo panašované druhy niektorých 
funkií - Hosta, ktoré neskôr zakvitnú bielymi či bledo-
fialovými zvončekmi na dlhých stonkách. Zaujať vás 
môže aj nápadné šrafovanie listov jedného z kosatcov 
- Iris pallida Variegata. Tento druh je zaujímavý najmä 
výraznou vertikálou pevných listov, ktoré sú v  záho-
noch neprehliadnuteľné. Kvitne síce namodro, ale tá sa 
k bielej hodí.

Romantické zákutia
Ak potrebujete vo svojej záhrade vysadiť ker, vsaď-
te na bielo panašovanú wajgéliu, alebo na okrasnú 

ZáhrAdA
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vŕbu – Salix Hakuro-Nishiki, ktorá okamžite priťahuje 
pozornosť. Dokonca aj medzi stromami nájdete listy 
v bielo-zelenej kombinácii. Napríklad jeden z  javorov 
- Acer paltanoides Drummondii má list olemovaný 
bielou „stuhou“, alebo rozpínavý javor - Acer negun-
do Flamingo, resp. Argenteovariegatum, ktorý je ide-
álny do akéhokoľvek nevzhľadného kúta záhrady, ak 
ho chcete zakryť. Do svojich plánov môžete použiť aj 
jeden zo vždyzelených brečtanov s  bielou kresbou, 
alebo nižší bršlen - Euonimus fortunei Gracilis. No 
a  nakoniec, okrasné trávy. V  pritienených miestach 
sa dobre darí vždyzelenej Ostrici - Carex Ice Dance 
a v záhonoch zasa vyšším druhom Steblovky – Glyce-
ria maxima Variegata či Ozdobniciam - Miscanthus 
sinensis Punkchten. Možností je veľa. Záhrada môže 
mať nadčasový bielo-zelený dizajn nielen na jar, ale 
počas celého roka. Inšpirovať sa môžete napríklad aj 
na Instagrame – @mywhitegarden-Evalill Isaksson. 
Prajem vám krásnu, elegantnú sezónu!
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Stavba či rekonštrukcia rodinného domu je 
pomerne namáhavý a často aj zdĺhavý proces.  
Ak práve staviate, alebo sa chystáte rekonštruovať 
svoj dom, zopár vrások na čele vám môže ušetriť 
premyslený výber stavebných materiálov.

Pri výbere materiálu na stavbu domu neexistu-
jú žiadne obmedzenia, rovnako ako pri výbere 
vonkajšej omietky. Vonkajšia omietka domu 

musí denne odolať rôznym nepriazňam počasia. Od 
ostrých slnečných lúčov, cez dažde, sneh a krupobitia, 
až po nárazové vetry a tuhé mrazy. Omietka domu plní 
náročnú funkciu - chráni obalovú konštrukciu domu, 
no ovplyvňuje aj celkový charakter stavby a jej koneč-

ný vizuálny efekt. Architekti, projektanti a stavebníci 
sa dnes zhodujú nielen v  trende jednoduchosti pri 
výstavbe rodinných domov, ale aj v čistých líniách na 
fasádach domov.

Fasádne omietky
Výber fasádnej omietky má byť prispôsobený pod-
kladu. Špeciálnu pozornosť venujte vlhkosti a potom 

do každého počaSia

exTerIér
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zvoľte prísady, ktoré zlepšia jej parametre. Neopo-
meňte vodotesnosť, rezistenciu voči soli, tuhnutie, 
mrazuvzdornosť, priľnavosť k povrchu, disperziu, po-
réznosť a  iné. Vonkajšia omietka má významný vplyv 
aj na tepelnoizolačné vlastnosti obvodového muriva 
domu. Hodnotu tepelného odporu muriva je možné 
zlepšiť aplikáciou tepelnoizolačnej omietky. Špeciálnu 
pozornosť je dobré venovať aj detailu sokla. Silikátové 
omietky alebo omietky s obsahom vodného skla doká-
žu vytvoriť sokel bez tepelných mostov. Z prírodných 
materiálov na sokloch obzvlášť vynikne pieskovec, 
bridlica, andezit, travertín, kamenivo, žula a  iné ma-
teriály. Zaujímavé vizuálne efekty vytvorí aj mozaiková 
omietka z farebných kamienkov. Pri každom variante 
je však dôležitá účinná izolácia a  odborná aplikácia, 
aby fasáda domu bola nielen krásna, ale aj kvalitná.

Fasádne obklady
Aj na murované domy je možné použiť obklad z prí-
rodných materiálov. V  kurze sú aj drevené obklady, 
z  ktorých sa obvykle stavajú dvojplášťové a  odvetrá-

vané fasády. Použiť je možné smrek, jedľu, borovicu, 
smrekovec či termodrevo so zníženou nasiakavosťou. 
Z  listnatých drevín je to dub či agát a  z  exotických 
drevín sa používa sibírsky smrekovec, škandinávsky 
smrek či červený céder, ktoré upútajú na prvý pohľad. 
Drevené fasády na domoch uprednostňujú najmä 
ekologicky zmýšľajúci ľudia. No aj vláknocementové 
fasádne dosky pozostávajú zo surovín priateľských 
k životnému prostrediu a navyše, nepotrebujú takmer 
žiadnu údržbu. Vláknocementové fasádne dosky sú 
obvykle veľkoformátové, tvorí ich cement, mletý vá-
penec, vlákno, voda a  vzduch. Sú pevné, nehorľavé, 
stálofarebné, odolné proti mechanickému poškode-
niu a premenlivým poveternostným podmienkam. Ak 
patríte k tým, ktorým učarovala hlina, na fasádu svojho 
domu môžete zvoliť aj tradičný tehlový obklad. Tento 
prastarý prírodný materiál sa vyznačuje dlhou život-
nosťou a výbornými izolačnými vlastnosťami. Keď sa 
rozhodnete pre fasádu z lícových tehál, vyberať môže-
te z rôznych farebných odtieňov a povrchových úprav, 
ktoré dokážu navodiť aj starobylý ráz. Páčia sa vám 

Letné obdobie je 
ideálne na údržbu 
a renováciu ro-
dinných domov.
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Fasáda je dôleži-
tá časť domu, 

ktorej je dobré 
po zime venovať 

pozornosť.

exTerIér

keramické fasádne platne? Tie majú dobrú odolnosť 
nielen voči nástrahám počasia, ale aj voči neželaným 
machom a lišajníkom. Na trhu sú k dispozícii v rôznych 
farbách a odtieňoch, orientované buď vo vodorovnom 
či zvislom smere. 

Iné materiály
Ak preferujete modernú funkčnú architektúru, iste 
vám ulahodia hliníkové fasádne obklady s  integrova-
ným systémom odvetrávania, ktoré dokážu zabezpečiť 
nielen zaujímavý vzhľad, ale zabránia aj vlhnutiu fa-
sády a zároveň tiež úniku tepla z interiéru. Hliníkové 
fasádne obklady sú dizajnovo porovnateľné s moder-
nými kompozitovými materiálmi. Kompozitový mate-
riál dokáže verne napodobniť drevenú fasádu, hoci sa 
vyrába z drevenej múčky, alebo z plastu. Materiál je fa-
rebne stály, odolný a vytvára systém odvetranej fasá-

dy. Ak sa rozhodujete pre imitáciu dreveného obkladu 
iným materiálom, môžete to skúsiť aj prostredníctvom 
modelovateľnej omietky v  kombinácii s  transparent-
ným náterom, ktoré na dome pôsobia originálne a za-
ujímavo.

LÍNIA radí
Ktoré kritériá sú pri posudzovaní 

vonkajšej fasádnej omietky dôležité? 
Primeraná životnosť, optimálna 

priľnavosť, odolnosť voči vlhkosti, difúzia 
vodných pár, rozťažnosť a sťažnosť 

s ohľadom na poveternostné podmienky. 
Tiež tepelná izolácia, odolnosť voči 

exhalátom, mrazuvzdornosť, účinné 
tlmenie hluku a jednoduchá údržba. 
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Bezúdržbová strešná krytina

Pri mlyne 42, 949 05 Nitra, tel.: 037/6537 122, fax: 037/6586 961, mobil: 0917 212 212

TEHLY I PÁSIKY I ROHY I DLAŽBY I PARAPETY I STRIEŠKY I DOPLNKYinfo: 0917 234 234
web: www.klinker.sk
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Milujete letné kúpanie? Takmer v každej záhrade 
sa dá vytvoriť vodná oáza, ktorá splní vaše sny 
o letnom kúpaní. Pokiaľ práve uvažujete nad jej 
zriadením, môžete očakávať skvelé osvieženie aj 
športové vyžitie počas celej sezóny.

domáce kúpaliSko

exTerIér
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Pohrávate sa s myšlienkou mať na záhrade rodin-
ný bazén? Ak je pre vás neoddeliteľnou súčasťou 
horúcich letných dní voda, vo vlastnom bazéne 

si ju naplno môžete vychutnávať počas celej sezóny. 
Čo vám uľahčí rozhodovanie pri hľadaní toho pravé-
ho? Na úvod zvážte, či chcete bazén na vodné rado-
vánky vašich ratolestí, alebo či ho chcete na plávanie. 
Podľa toho sa rozhodnite, aký veľký a  hlboký bazén 
je pre vás potrebný. Na bežné využívanie bazéna po-
stačí dĺžka štyri metre, plavecký bazén pre plavcov 
by mal disponovať dĺžkou aspoň šesť metrov a hĺbkou 
1,5 metra. Hneď na začiatku však zvážte aj zastrešenie 
a tiež umiestnenie bazéna. Vodná oáza by sa mala na-
chádzať na najslnečnejšom mieste v záhrade.

Aký typ vybrať? 
Na výber máte medzi zapustenými a nadzemnými ba-
zénmi. Plastový bazén z  polypropylénu sa vyznačuje 
menej náročnou stavebnou prípravou, jeho životnosť 
sa odhaduje na približne pätnásť rokov. Montovaný 
bazén, ktorý sa vyznačuje rýchlou montážou, má ste-
ny z pozinkovaného plechu potiahnuté fóliami, ktoré 
vydržia asi päť rokov. Antikorový bazén z  ušľachtilej 
ocele je odolný voči mrazu i korózii. Bazén z kvalitné-
ho akrylátu alebo laminátu má životnosť približne tri 
desaťročia, keramický bazén päť desaťročí a najdlhšiu 
životnosť majú železobetónové vane. A aby letné kú-
panie či plávanie prinášalo celej rodine radosť a pre-
biehalo bez úrazov, pri ktoromkoľvek type bazéna 
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dodržte viacero bezpečnostných zásad. Vlhké a klzké 
prostredie v okolí bazéna nezabudnite vybaviť proti-
šmykovou dlažbou, alebo kamienkovým kobercom. 
Vstup do bazéna zabezpečte pevným rebríkom, kto-
rý má dostatočnú nosnosť. Pokiaľ sa rozhodnete pre 
schodíky, tie pokryte protišmykovou gumou a nepod-
ceňte ani vhodné osvetlenie, ktoré oceníte pri večer-
nom kúpaní.

Filtračné systémy
Na čistote vody v  bazéne sa okrem dezinfekčných 
prostriedkov vo veľkej miere podieľa filtračný systém. 
Najčastejšie sa využívajú dva základné typy zariadení. 
Prvý je založený na zabudovanom systéme filtračných 
trubíc a druhý je realizovaný pomocou filtračnej jed-
notky. Úprava vody v bazéne býva často spájaná s dvo-
ma termínmi - primárna a  sekundárna technológia. 

exTerIér
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Primárna technológia je určená predovšetkým pre 
väčšie objekty, pre bežné rodinné typy bazénov sa naj-
častejšie využíva sekundárna technológia.

Zeleň v okolí
Nový rozmer trávenia voľného času, ktorý vám bazén 
poskytne počas celej kúpacej sezóny stojí zato. No 
príjemné chvíle môžete ešte väčšmi umocniť aj vhod-
ným výberom zelene. Pri jej výsadbe však zohľadnite 
niekoľko dôležitostí. Svoju pozornosť upriamte na 
rastliny, ktoré znesú priame slnko a zároveň aj vyššiu 
vlhkosť. Vyberajte najmä rastlinné druhy, ktoré sú ne-
náročné a nevyžadujú postrek či hnojenie. Do blízkosti 
bazéna nevyberajte také druhy, ktoré opadávajú a zby-
točne budú znečisťovať vodnú plochu. K  rodinnému 
bazénu sa hodia rôzne okrasné druhy tráv, bambusy, 
zakrpatené ihličnany a solitérne dreviny - previsnuté 
kultivary cédra, tvarované cyprušteky či formované 
krušpány. Priestor vodnej oázy vhodne dotvoria mra-
zuvzdorné palmy a  subtropické dreviny vo vegetač-
ných nádobách, ktoré navyše môžete podľa aktuálnej 
potreby aj jednoducho premiestniť. A  ak sa rozhod-
nete pre kvetinový záhon, ten umiestnite len z jednej 
strany bazéna. Okolie bazéna výsadbou zbytočne ne-
preplňte, aj tu platí, že menej je viac.

• bazén napúšťajte vodou,  
ktorá je číra a priezračná

• vodu pravidelne filtrujte 
a dezinfikujte buď chlórovými  
alebo bezchlórovými prostriedkami

• dno a steny bazéna aspoň raz 
týždenne vyčistite bazénovým 
vysávačom

• najmenej dvakrát týždenne sledujte 
kyslosť vody, ktorá je ovplyvňovaná 
tvrdosťou vody, použitou chémiou 
a počasím

• ideálna hodnota pH bazénovej vody 
je 7-7,4

• nesprávna hodnota pH môže 
spôsobiť zdravotné problémy, 
neprirodzené sfarbenie vody, 
zakalenie vody a množenie rias

6 kRokov
k čistej  

bazénovej vode   
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univerzálna farba na rôzne povrchy
krásne živé odtiene farieb
trvácna farba odolná voči vplyvom okolia
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   Ochutnajte 
prirodzenú kvalitu...            ...a�budete:

Absolutum Boutique Hotel, Jablonského 639/4, Praha 7
Tel.: +420 222 541 406, E-mail: booking@absolutumhotel.cz www.absolutumhotel.cz

Absolutum Boutique Hotel leží v�jednej z�najkrajších pražských lokalít v�samom centre Prahy. 
Vďaka výnimočnej polohe 100�m od stanice metra Nádraží Holešovice je hotel ideálnym 
východiskovým bodom pre objavovanie mesta. Na Václavské námestie to máte metrom 

5�minút a�o�3�minúty viac zaberie cesta do Starého Mesta pražského.

Odpočinutý
Spokojný

Okúzlený
Prekvapený

PotešenýZvedavý

...ale určite nebudete znudený!

ZrelaxovanýLabužnícky


