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Baumit tepelnoizolačné systémy pre ochranu a pohodu

Energetická spotreba domu bez tepelnej izolácie je 2,5-krát vyššia ako v prípade 

zateplenej budovy. Ak teda bývate v zateplenom dome, vaše náklady predstavujú 

len 40 % nákladov na energie ako v nezateplenom dome. Okrem toho dokáže 

kvalitná tepelná izolácia zabezpečiť v interiéri stabilnú klímu priaznivú pre ľudské 

zdravie a zvýšiť váš komfort bývania.

Zateplenie na prvom mieste

 Príjemná vnútorná klíma

 Stabilná vlhkosť

 Ochrana pred plesňami

                                       
                       Zdravé bývanie
         začína na vašej fasáde

Zateplenie na prvom mieste
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PROFI Olejová lazúra O-1020

Poctivá receptúra
so 70%-ným podielom kvalitného oleja.

Ušľachtilý olej zo svetlice farbiarskej, pigmenty ktoré dajú vyniknúť 
kráse dreva a  zopár prísad, vďaka ktorým sa olej výborne nanáša na 
drevo. Olejová lazúra O1020 je vo výrobe namiešaná tak, aby ste ju 
mohli nanášať štetcom s prírodnou štetinou, valčekom s krátkym 
plyšom, ale i handričkou alebo rukavicou. Najlepší výsledok na rovných 
povrchoch však dosiahnete nanášacím rúnom. Vsiakne sa do jemne 
brúseného dreva a za sebou zanechá príjemný povrch, po ktorom rosa 
a kvapky dažďa stekajú preč.
Márne by ste hľadali podobný náter, ktorý obsahuje viac ako 70 
percent oleja. Je to ako v časoch poctivého remesla, keď stolári hriali 
ľanový olej alebo fermež, aby ňou hĺbkovo napustili svoje výrobky. V 
tomto prípade však všetko prebieha za studena, so sviežim vzhľadom 
moderných odtieňov. Kým pre interiér môžete siahnuť po priehľadom 
odtieni, pre exteriér si môžete zvoliť zo širokej farebnej škály.
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• Aplikácia v jednej vrstve aj do podmienok exteriéru.
• Obsahuje prírodný olej zo svetlice farbiarskej.
• Vysoká výdatnosť – až 25m2 z 1 litra.
• Ochrana proti UV žiareniu (okrem bezfarebného variantu).
• V  prostredí so zvýšenou vlhkosťou odporúčame drevo vopred 

napustiť vodouriediteľnými, resp.syntetickými fungicídnymi 
napúšťadlami (napr. Colorlak Fungistop S-1031 alebo výrobky 
Colorlak radu Lignostop).

• Obsah sušiny až 80%.

moderných odtieňov. Kým pre interiér môžete siahnuť po priehľadom 

V  prostredí so zvýšenou vlhkosťou odporúčame drevo vopred 
napustiť vodouriediteľnými, resp.syntetickými fungicídnymi 

VZHĽAD
LUXUSNÝ
A NEZLOMNÁ TRVÁCNOSŤ DREVÍN

na detský nábytok
a hračky

vysoká
UV odolnosť

Originál Pro�  olejovú lazúru kúpite v predajniach farieb a lakov, 
ktorých zoznam nájdete na www.colorlak.sk/predajne, alebo si ju 

môžete objednať aj online na obchod.olejovalazura.sk.
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GUMOVÉ LISOVANÉ 
VÝROBKY

GUMOVÉ LISOVANÉ 
VÝROBKY

Obľúbené na detské ihriská - schopnosť podstatne eliminovať následky pádu EN 1176 a EN 1177 

Alternatíva pre rekonštrukciu balkónov okolia bazénov a terás, či záhradných chodníkov a obrubníkov

Flexibilný 
Obrubník

EASYPIN - HOLE

Gumový
Šľapák

Neprofilovaná 
DlažbaPUZZLE

Grassing Terrace

viac informácií:

www.gumovadlazba.sk
+421 915 837 503

AVESK odpadové hospodárstvo s.r.o.
Perínska cesta 285

044 58 Kechnec

Ceny už od

22€ za m²
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Editoriál
Most medzi slnkom a človekom
 

Leto je úžasné obdobie. Slnečné dni nás nabádajú častejšie chodiť do 
prírody a niet divu, že mnohí z nás chcú mať jej dary aj vo svojich 
príbytkoch. V tejto časti roka si akosi prirodzene vyberáme nielen 
oblečenie, ale tiež bytové doplnky v sviežich, hravých farbách a domácnosti 
si skrášľujeme kvetmi. Veď zeleň je mostom medzi slnkom a človekom.  
Je symbolom rastu, regenerácie a optimizmu, vnáša do našich obydlí 
radosť a dobrú náladu.

Životné prostredie - ovzdušie, voda, pôda, horniny, rastliny a organizmy 
vytvárajú pre človeka tie najprirodzenejšie podmienky k jeho prežitiu 
na našej planéte. Všetci vieme, že príroda by bez ľudstva pretrvala 
veky, no ľudstvo bez prírody nie. Z tohto dôvodu je ekológia tak často 
diskutovanou témou a šetrné správanie sa ľudí k prírodným zdrojom 
je tak veľmi dôležité. A navyše, čo je ekologické, je aj ekonomické. Ak sa 
práve zamýšľate nad tým, ako si spríjemniť či skvalitniť svoje bývanie 
v rodinnom dome, pouvažujte o zelenej streche. Popri zdravšej mikroklíme 
vegetačná strecha vylepší aj energetickú bilanciu domu a poskytne nový 
pobytový priestor pre celú rodinu. Tak prečo nedať zelenú zelenej?

ANDREA ROZBOROVÁ, šéfredaktorka

Moje vychytávky 
pre vaše lepšie bývanie 

Krása kvetov je neopakovateľná a dokonalá. 
Zeleň prináša do našich domovov život, 
nehu, farbu a  vôňu. Kvety potešia vnemy 
i  zmysly, dodajú energiu a  vitalitu. Stačí 
si len správne vybrať také, ktoré ulahodia 

práve vám.
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Maroš Kramár pochádza z  hereckej rodiny, 
v  divadle a  v  televízii účinkuje od detstva. 
Po ukončení štúdia herectva na Štátnom 

konzervatóriu v Brne pôsobil v Štátnom divadle v Brne 
a v Divadle Andreja Bagara v Nitre. V Činohre Sloven-
ského národného divadla v  Bratislave odohral dvad-
saťtri sezón.

Marošovi synovia, dvanásťročný Marko a  osemnásť-
ročný Timur, tiež majú za sebou etapu, kedy kráčali 
v  otcových hereckých šľapajach, no v  súčasnosti sa 
hereckým aktivitám nevenujú. Naopak, Marošova pr-
vorodená dcéra k herectvu neinklinovala nikdy. O to 
viac otca prekvapila, keď mu na narodeniny zložila 

a  nahrala pieseň, ktorá zaujala aj skupinu HEX. A  to 
natoľko, že vznikol ich spoločný song Mesto stratilo 
dych. Je možné, že dvadsaťročná Tamarka nepodedila 
po svojom otcovi herecké gény, ale spevácke zrejme 
áno. Veď mnohí z nás si dodnes radi vypočujú Marošo-
ve CD Lážo Plážo či skladby z CD Veľkí herci spievajú 
malým deťom a iné piesne, ktoré počas svojej kariéry 
naspieval.

Ste rodený Bratislavčan, v ktorej lokalite ste vyras-
tali?
Vyrastal som v Starom meste. Celé detstvo som trávil 
v centre Bratislavy, v okolí Rybného námestia a Dunaja. 
Pamätám si ešte starú synagógu, ktorá stála pri Kated-

Rozhovor pri 
kávičke s MarošoM 
KraMároM

ZAUJÍMAVOSTI
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rále svätého Martina, kde som sa hrával s kamarátmi. 
S rodičmi sme bývali v malom jednoizbovom byte na 
Baštovej ulici, pod Michalskou bránou. Svoj detský 
kútik som mal v spoločnej miestnosti, kde sme všetci 
traja žili, oddelený skriňou a závesom. Len kúsok od 
nás, na Medenej ulici, bývali moji starí rodičia. V loka-
lite, ktorá sa pýši secesnými budovami a inými kultúr-
nymi pamiatkami. Do základnej školy som chodil vedľa 
sídla Slovenskej filharmónie, takže aj všetci moji spo-
lužiaci pochádzali zo Starého mesta. Z Bratislavy som 
odišiel študovať do Brna, keď som mal pätnásť rokov.

Ako si spomínate na svoje prvé samostatné bývanie?
Môj prvý staromládenecký byt mám dodnes a tiež sa 
nachádza v Starom meste. V dome, ktorý patrí medzi 
krásne kultúrne pamiatky Bratislavy. Je to podkrovný 
byt, ktorý som prerobil zo starej povale. Súčasťou obý-
vačky je dvanásť metrov vysoká veža, ktorá priestoru 
dodáva úžasnú atmosféru. Sporadicky v ňom robievam 
privátne divadelné večierky, ktoré navštevujú milovní-
ci divadla a  netradičných zážitkov. Sú to veľmi silné 
okamihy. Nielen pre nás, hercov, ale aj pre divákov, 
ktorí kvôli štvorhodinovému stretnutiu vo veži často 
cestujú stovky kilometrov z rôznych kútov Slovenska 
a Čiech. Pri každom večierku vznikne osobitá, neopa-

kovateľná atmosféra. Z tohto pohľadu som na môj sta-
romládenecký byt dodnes skutočne pyšný.

Ako by ste charakterizovali váš súčasný domov?
Dom, v ktorom teraz bývam, vznikol z malej chatky pri 
jazere. K  jeho súčasnej podobe ma inšpirovalo jedno 
unikátne miesto v Španielsku. Miesto, kde bol nakrú-
tený aj prvý film zo série Agent 007. Raz som sa na 
tomto mieste ocitol pri nakrúcaní iného seriálu a  je-
den dom ma tam natoľko nadchol, že som chcel bývať 
podobne. A tento sen som si čiastočne aj splnil. Nebý-
vam síce pri mori, iba pri jazere, ale aj tak to stojí za 
to. Čo sa interiéru týka, veľmi sa mi páčia domy, ktoré 
vo svojich útrobách ukrývajú prekvapenie. Keď do nich 
vstúpite, aby vás niečo na prvý pohľad zaujalo, oslovi-
lo. U mňa je to vzdušný, jeden a pol poschodia vysoký 
otvorený priestor, ktorý prepája kuchyňu, obývačku 
a terasu s výhľadom na jazero. 

Ako ste poňali zariadenie interiéru?
V  mojom dome prevláda surový betón, kov a  sklo. 
Dominantou obývačky sú špeciálne americké kachle. 
Čo sa zariaďovania týka, nemám žiaden vyhranený 
štýl. Rozhodujem sa podľa priestoru, aktuálnej situ-
ácie a nálady. Rád si nechám aj poradiť, od odborní-

Hercov prvý 
staromládenec-
ký byt v centre 
Bratislavy.
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kov a priateľov. No nemám až takú predstavivosť, ako 
profesionálni architekti či dizajnéri, takže využívam 
možnosť zapožičania nábytku a bytových doplnkov na 
skúšku. Pokiaľ do priestoru dobre zapadnú, ponechám 
si ich, ak nie, vyskúšam niečo iné. Mojou slabosťou je 
však dotiahnutie vecí do konečnej fázy. V živote som 
postavil už niekoľko domov, no najdlhšie mi trvá vždy 
realizácia posledných detailov.

Kde trávite doma najviac času?
Mám veľmi rád prírodu a  vodu, preto najviac času 
trávim na terase s  mojou Corou. Je to ročná sučka, 
málo známe turecké národné plemeno Kangal. Veľmi 
uznávané a  rešpektované, ktoré ešte pred pár rokmi 
ani nebolo možné vyvážať do zahraničia. Aj Cora má 
jedno z najkrajších psích bývaní – búdu má postavenú 
na mieste, kde má z  jednej strany výhľad na dom so 

záhradou a z druhej strany na vodnú plochu. Cora má 
absolútnu slobodu, voľne sa pohybuje po celom areá-
li. Zatváram ju len vo výnimočných prípadoch, keď ku 
mne príde návšteva, ktorá sa bojí psov. Moja terasa, 
príroda a  jazero pri dome mi poskytujú taký úžasný 
relax, že sa mi ani nežiada cestovať po dovolenkách.

Akým aktivitám sa venujete najradšej?
Rád plávam, zapádlujem si v kajaku, baví ma windsur-
fing a mojou najnovšou záľubou je plachtene na kata-
maráne. S týmto typom lode, ktorý pozostáva z dvoch 
trupov spojených rámom, z plachty a trampolíny, som 
sa zoznámil pri nakrúcaní jedného z  dielov seriálu 
Zázraky prírody, ktoré pre Českú televíziu s kolegom 
Vladimírom Kořenom moderujem už vyše desať rokov. 
Kto tento program sleduje, ten vie, že v každej epizóde 
zdolávame rôzne športové výzvy. A jednou z nich raz 
bolo aj plachtenie na tomto špeciálnom plavidle, ktoré 
mi učarilo a venujem sa mu dodnes.

Máte okrem vodných športov aj iné koníčky?
Mám dva, a to v pravom zmysle slova. Valacha Azarda 
a Sofiu. Azard je staré ruské plemeno, má krásnu čier-
nu srsť, je huňatý ako medveď a  prežije aj v  mínus 
tridsať stupňovej zime. Sofia zasa patrí medzi maľo-
vané indiánske kone paint horse, ktoré považujem za 
najkrajšie. Oba kone sú čistokrvné, kúpil som ich aj 
s rodnými listami. Nie sú ustajnené, žijú voľne na lúke, 
u môjho bratranca na Záhorí. Nestáva sa to často, no 
keď mám čas, rád si na nich zajazdím. Jazda na koni je 
veľmi oslobodzujúca, vyvetrá hlavu a myseľ zbaví všet-
kých problémov.

ZAUJÍMAVOSTI

Maroš okrem 
vodných športov 

miluje aj jazdu 
na koňoch.



• Uzamykacie systémy
• Elektronické a biometrické vstupné 

systémy
• Kúpeľňové dizajnové svietidlá a doplnky
• Poštové schránky samostatné, aj súbory 

schránok
• Bezpečnostné trezory a sejfy
• Kompletný program schodiskových  

a nástenných madiel
• Výškovo nastaviteľné stolové konštrukcie
• Iné interiérové doplnky

• Nové dizajnové kľučky a dverné kovania 
od popredných výrobcov z Talianska, 
Nemecka, Portugalska a iných európskych 
výrobcov

• Kovania, komponenty pre výrobcov dverí
• Kovania, komponenty a iné doplnky  

pre výrobcov nábytku
• Kovania, komponenty na sklenené dvere  

a priečky
• Kovania, komponenty na výrobu 

sprchových kútov
• Kovania, komponenty na výrobu WC kabín 
• Kovania na okná

Najväčšia predajňa kľučiek a kovaní na Slovensku.

www.mp-kovania.sk

Ul. Nová Rožňavská, BRatislava



ZAUJÍMAVOSTI

Začiatkom sedemdesiatych rokov založili bratia Kme-
ťovci skupinu BRATIA a od roku 1999 sa skupina otca 
a syna volá Kmeťoband. Hlavnými zakladateľmi sú Igor 
Kmeťo starší a Igor Kmeťo mladší. Igor Kmeťo st. robí 
manažéra, Igor Kmeťo ml. hrá na syntetizátor, saxo-
fón a robí hudobné aranžmány. V skupine hrá aj ďalší 
syn Igora Kmeťa st. – Dávid a na hudobnícku dráhu sa 
pripravuje už aj jeho najmladší, trojročný synček De-
nisko. Hneď po zrušení opatrení kvôli pandémii boli 
Kmeťovci koncertovať v  Prahe na Stromovke a  tiež 
hrali v Umeleckej záhrade v Bratislave, pri príležitos-
ti vítania leta. Skupina nezabúda ani na odsúdených, 
ktorých chodieva pozdraviť so svojou muzikou a pri-
pomína im, že sa oplatí žiť slobodne.

Všetko ide zo srdca
Skupina Kmeťoband je populárna nielen na Slovensku 
a v Čechách, ale aj v okolitých štátoch. Vydala päť albu-
mov a Igor Kmeťo ml. vydal aj funky album. Námety na 
skladby hudobníci čerpajú zo života. Spievajú o láske, 
žiali a hlavne o živote mladých. Ako hovorí Igor Kme-
ťo st.: „Všetko ide zo srdca“. V jednotlivých piesňach je 
cítiť temperament, oheň a život. Ich skladby sú nielen 
výsledkom poctivej muzikantskej práce, ale vypoveda-
jú aj o  ich prístupe k  rómskej hudbe. Kmeťoband má 
vo svojom repertoári viac ako 250 titulov. Medzi ich 
najznámejšie autorské hity patria skladby Vagabund, 
Ona má štýl, Tak poď sem, ja ťa vážne milujem a mno-
ho iných. Kmeťovci tvrdia, že treba ukázať aj novú tvár 
rómskej hudby a čitateľov Línie radi privítajú na svojich 
koncertoch s odkazom: „Čaká vás skvelá show a zážit-
ky, o ktoré nesmiete prísť!“.

Igor KMeťo, KMeťoBaND
Pri príležitosti 75. výročia spomienky na holokaust 
v auguste pozval predseda vlády Igor Matovič rómske 
osobnosti Slovenska na Bratislavský hrad. Medzi 
pozvanými bol aj Igor Kmeťo so synom.



PoByT VITAL 
Hotel Alexander****, Bardejovské Kúpele

28.9. - 20.12.2020

BARDEJoVSKÉ KÚPELE a.s.

www.hotelalexander.sk  •  054/477 6001 – 6002

Pobyt pre 2 osoby (1/2 izba):
Víkendový (nástupný deň na pobyt je štvrtok,  

piatok, sobota a nedeľa):
325 EUR/2 noci alebo 465 EUR/3 noci

Počas týždňa (nástupný deň na pobyt je pondelok,  
utorok alebo streda):

285 EUR/2 noci alebo 405 EUR/3 noci

Nemáte čas na domáce práce? Pokiaľ si chcete zjednodušiť život, zamerajte 
svoju pozornosť na vysávač s filtračným systémom Miele AirClean, ktorý pri 
vysávaní zachytí až 99,9 % jemného prachu a garantuje maximálnu mieru hy-
gieny. Pre šetrné vysávanie drevených parkiet je vhodný vysávač s označením 
Parquet a s chlpmi po domácich miláčikoch si hravo poradí vysávač Cat&Dog. 
www.miele.sk

Koberec definuje interiér, opticky dokáže zmeniť vzhľad miest-
nosti. V sortimente Javoriny nájdete kvalitné, ručne tkané kober-
ce, dovezené až z exotickej Indie. Vybrať si môžete z troch druhov 
- CHESTER, MAMBO a WOOLIE. Ručne vyrábané koberce dodajú 
nádych luxusu každému priestoru. www.javorina.sk

Vysaté s ľahkosťou Jemný a hebký došľap



14

elegaNtNý 
parížsKy 

apartMáN
Viete, kedy je náš hostiteľ šťastný? Keď 

vyrába maslový krém. No sladký tortový 
krém je len jednou z vecí, ktorá na jeho 

tvári dokáže vyčariť úsmev. Nech sa páči, 
zoznámte sa s Frankom, ktorý je v online 

svete známy ako @cakeboyparis.
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Rodený Kalifornčan 
o svojom bývaní v Paríži 
rád hovorieva: „Žijem tu 
ako skutočný pôžitkár“.
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Keď sme zaklopali na dvere bytu nášho hostiteľa 
v parížskej štvrti Marais, Frank Adrian Barron 
nám otvoril v  kuchynskej zástere, so širokým 

úsmevom na tvári. Práve totiž pripravoval jednu zo 
svojich veľkolepých sladkých dobrôt, ktoré vyrába 
s nadšením a veľmi rád. A kým spracovával suroviny na 
svoje majstrovské dielo a pripravoval pre nás úžasnú 
tortu s  polevou z  bielej čokolády, mali sme možnosť 
lepšie sa spoznať a zoznámiť.

Sladké privítanie
Američan Franko je jeden z tých šťastlivcov, ktorí žijú 
svoj vysnívaný sen v reálnom živote. No poďme pek-
ne poporiadku, ku všetkému sa postupne dostane-
me. Teraz je čas na kávu s chutným tortovým rezom, 

samozrejme s  poriadnou vrstvou maslového krému. 
A  potom sa môžeme pustiť do prehliadky pôvabnej 
domácnosti nášho hostiteľa, ktorá nás zaujala na prvý 
pohľad – hneď, ako sme vošli do jeho štýlového paríž-
skeho apartmánu.

Príbeh ako z filmu
Frankov príbeh je ako z hollywoodskeho filmu. Rodený 
Kalifornčan sa presťahoval do Paríža a tu začal piecť 
torty. Iné ako tie, na ktoré boli bežne zvyknutí domáci 
obyvatelia. Na začiatku dával na instagram fotky tor-
tových rezov a koláčov, ktoré piekol pre priateľov na 
rodinné oslavy a sviatky. Netrvalo však dlho a začali ho 
kontaktovať miestne cukrárne a známi jeho známych, 
aby upiekol torty aj pre nich. S objednávkami na Fran-

InTerIér

Popoludňajší relax 
v obývačke patrí 
k tým najpríjem-
nejším chvíľam 
dňa nášho hosti-
teľa i jeho psíka.  
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InTerIér

V priestrannom parížskom 
apartmáne sa nachádza päť krbov. 
Krb v spálni dekoruje zrkadlo 
a viacero zaujímavých sošiek.
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Rozkladací jedálenský 
stôl Cirrus, 
WestwingNow.sk
637 €

Stolička Victoria Ghost, 
WestwingNow.sk
239 €
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Jedáleň je pre 
Franka Adriana 
Barrona dôle-
žitou časťou 
domácnosti.

kove sladké dobroty sa zrazu akoby roztrhlo vrece. No 
i napriek veľkej popularite náš hostiteľ svoje cukrárske 
experimenty dodnes vníma len ako hobby.

Pôžitkár par excellence
Náš hostiteľ si okrem pečenia rád nájde čas aj na orga-
nizovanie popoludňajších stretnutí pre miestnu ame-
rickú komunitu a na mnohé iné spoločenské aktivity. 

Sám hovorí: „Žijem tu ako skutočný pôžitkár,“ a s chu-
ťou sa zasmeje. Je vôbec niečo, čo Frankovi v jeho slad-
kom živote chýba? „Pláž! A niektoré typicky americké 
suroviny pri pečení“ - neváha dlho s odpoveďou. Do-
siahnuť to, aby sa vo štvrti Le Marais nachádzala pláž 
reálne nie je možné, no získať typicky americké suro-
viny k  svojmu pečeniu áno. V balíčkoch ich Frankovi 
pravidelne posiela poštou jeho mama až z Kalifornie.

InTerIér
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V elegantnom apartmáne sa 
nachádza množstvo porcelánu, 

ktorý náš hostiteľ denne používa, 
ale aj veľa izbových rastlín 

a rezaných kvetov.

InTerIér
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Priestranný interiér
Frank býva v krásnom parížskom apartmáne so svoj-
im priateľom a so psíkom, ktorého pomenoval Parker. 
V jeho priestrannom byte ho najviac očarili veľké okná 
a  neuveriteľný počet krbov. V  celom apartmáne ich 
je totiž päť! V interiéri nechýbajú ani umelecké diela, 
obrazy a štýlové bytové dekorácie. Náš hostiteľ sa ne-
vyhýba ani kvetom, ktoré domácnosť zútulňujú. Úzka 
zimná záhrada, ktorá spája obývačku so spálňou, tiež 
spríjemňuje nášmu hostiteľovi bývanie v tomto veľko-
lepom apartmáne. Zimná záhrada plní vo Frankovom 
obydlí zároveň úlohu fajčiarskej miestnosti, ktorú vyu-
žíva najmä počas pracovných či priateľských stretnutí. 
Absolvent univerzity v  Berkeley vo svojom príbytku 
skombinoval eleganciu parížskeho interiéru s  exoti-
kou a  s  farebnosťou juhovýchodnej Ázie. V obývačke 
nájdete vedľa seba vkusné šedé tóny i vzorované van-
kúše - vyváženú kombináciu umenia a hravých byto-
vých doplnkov. Frank zariadil svoj apartmán uvoľnene 
a s noblesou, presne ako Američan v Paríži.

Skvelé inšpirácie
V  štýlovom apartmáne sú všetky slnečné izby spo-
ločne prepojené. Za ich oknami sa naskytá výhľad na 
rušné ulice štvrte Le Marais, ktoré sú plné krásnej, 
typicky parížskej architektúry. Jedna z budov je posta-
vená z krémovej tehly, čo nášho hostiteľa každý deň 
inšpiruje aj pri pečení. Podľa Franka Adriana Barrona 
budova sa podobá na svadobnú tortu. „Však tak vyze-
rá?“, pýta sa nás s nadšením. A my s  jeho kreatívnym 
videním sveta súhlasíme. 
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InTerIér

Nástenná 
dekorácia Ginkgo, 
WestwingNow.sk
37 €

obal na 
kvetináč Consi, 

WestwingNow.sk
25,99 €

Stojan na  
časopisy Diamond, 

WestwingNow.sk
37 €



123podlahy.sk

E-shop aj „kamenná“ predajňa už viac ako 15 rokov. 
SPACEWER, s.r.o., Strojnícka 20, 080 01 Prešov,  

0902 246 989, 051 / 77145 95

CELODREVENÉ 
PODLAHY – AKCIA

LAMINÁTOVÉ PODLAHY
CLASSEN, KAINDL, KRONO original, SWISS KRONO, EGGER

TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ.

DOPRAVA NA CELÉ SLOVENSKO ZDARMA.

 DUB ALDABRA 3463 – hrúbka 8 mm / AC4 komerčná záťaž, 6,98 EUR/m2

 DUB MURANO 3501 – hrúbka 8 mm / AC4 komerčná záťaž, V-Drážka, 7,99 EUR/m2

 DUB GRAND 2594 – hrúbka 8 mm / AC4 komerčná záťaž, V-Drážka, 7,99 EUR/m2

 DUB DENVER 2898 – hrúbka 8 mm / AC4 komerčná záťaž, 7,28 EUR/m2

 JASEŃ SHAMONAI – hrúbka 7 mm / AC3 najvyššia bytová záťaž, 5,98 EUR/m2

 BAMBOO CLICK H10 extrémna tvrdosť – vertikálne lisovanie, 
masív landhausdielen 1 lamela, V-drážka, hrúbka 10 mm 
jednovrstvová, rozmer dosky 1840 × 92mm, UV lak, v ponuke 
10 dekorov, cena od 35,80 EUR/m2

KRONOXONIC – 20 dekorov, hr. 5 mm / AC6 TOP komerčná 
záťaž, integrovaná podložka na podlahe, vodeodolné, click bez 
lepenia uvádzacia cena 21,90 EUR/m2

SPACEWER
PODLAHY

BAMBUSOVÉ PODLAHY 
EXCLUSIVE DESIGN 

VINYLOVÉ PODLAHY 
KRONOXONIC, TARKETT, VIN IN, GERFLOR

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

 JASEŇ PICCOLO – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1100 × 130 mm, hrúbka 14 mm,  
  nášľap cca 3 mm, masív landhausdielen 1-lamela, 7× UV lak, V-DRÁŽKA,  
  click bez lepenia, dl.0,725 m, 28,80 EUR/m2

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

 DUB BRUSHED – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 2200 × 180 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm,  
  masív landhausdielen 1-lamela, OLEJ, click bez lepenia, V-DRÁŽKA , kartáčovaná, 31,80 EUR/m2

 DUB RUSTIK – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 2200 × 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm,  
  parkety 4-lamela, 7× UV lak, click bez lepenia, 20,80 EUR/m2 s DPH
 JASEŇ RUSTIK – elodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 2200 × 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm,  
  parkety 4-lamela, 7× UV lak, click bez lepenia, 19,80 EUR/m2 s DPH
 JASEŇ MILK STANDARD – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 2200 × 207 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm,  
  parkety 4-lamela, 7× UV lak, click bez lepenia, 22,80 EUR/m2 s DPH
 DUB VARIOUS Medio – celodrevená veľkoplošná podlaha, rozmer dosky 1800 × 155 mm, hrúbka 14 mm, nášľap cca 3 mm,  
  masív landhausdielen 1-lamela, 7× UV lak, click bez lepenia, V-DRÁŽKA, 32,80 EUR/m2 s DPH
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Kombináciou sklenenej výplne a elegantného hliníko-
vého rámika v niektorom z 2500 odtieňov vzniknú dve-
re, ktoré pristanú tak modernému, ako aj tradičnému 
interiéru. Obvodový hliníkový rám sa postará o  pev-
nosť a tvarovú stálosť dverného krídla. Kalené sklo v čí-
rej alebo v ornamentálnej úprave zasa dodá potrebnú 
bezpečnosť a estetickú variabilitu. Spojením dverí IDEA 
so sklenenými priečkami sa priestor opticky oddelí, no 
zostane presvetlený. 
 

Minimalistický dizajn
Či v posuvnom, alebo v otočnom variante, dvere IDEA 
vnesú do vášho domova bez kompromisov elegan-
ciu a moderný vzhľad. Ich minimalistický dizajn môže 
ďalej rozvinúť model IDEALINE s  rozmanitým uspo-
riadaním zvislých a vodorovných hliníkových profilov, 
ktoré pohľadovo rozčlenia sklenenú výplň na niektorú 
zo šiestich dostupných možností. Model IDEANET so 
striebornou či zlatistou zalaminovanou sieťkou, medzi 
dvoma sklenenými plochami, vytvára vďaka odrazové-
mu svetlu zasa skvelý trojrozmerný holografický efekt. 

www.jap.sk

sKlo, KaM až oKo DohlIaDNe
Vneste do svojho domova viac svetla a obložte ho sklom 
od podlahy, až po strop. Sklenené dvere IDEA od výrobcu 
J.A.P. Slovakia prekročili hranice tradičných dverí nielen 
svojou výškou, ale aj vďaka nadčasovým materiálom.  



210x138_SK_Linia_7602218.indd   1 12.05.20   14:08
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Pokiaľ slnko napĺňa náš životný priestor primerane, 
cítime sa príjemne, no všetkého veľa škodí a prí-
liš mnoho ostrých slnečných lúčov dokáže poriad-
ne znížiť našu aktivitu. Ako sa vyhnúť strate sily 
a energie kvôli prehriatej domácnosti?

Keď je slNKa prIveľa

InTerIér

Keď sa v  letnom období nechcete vo svojej do-
mácnosti nechať uštvať teplom, je dobré po-
rozmýšľať nad účinnou tieniacou technikou. 

Ako a čím najlepšie korigovať vstup prenikavých slneč-
ných lúčov do domácnosti? Výber je možný z viace-
rých druhov interiérových tieniacich prvkov. Od hori-
zontálnych a vertikálnych žalúzií, cez rolety a tieniace 
panely, až po plisé a závesy.

Flexibilné tienenie
Keď slnko vďaka nezatieneným oknám až príliš vy-
hrieva naše obydlia, naakumulované teplo robí z na-
šich príbytkov takmer neobývateľný priestor. Úlohou 
tieniacich prvkov v  interiéri je priestor zatieniť a za-

medziť prehrievaniu miestností. Dobré je, ak dokážu 
regulovať množstvo prestupujúceho svetla a  slneč-
ných lúčov tak, aby v domácnosti vznikla obývateľná 
mikroklíma aj počas tých najhorúcejších letných dní. 
Aktuálne najpoužívanejšou vnútornou tieniacou tech-
nikou sú v našich domovoch horizontálne a vertikál-
ne žalúzie, ktoré sú obľúbené najmä kvôli flexibilite. 
Ich prednosťou je dobrá variabilita a regulovateľnosť. 
Stačí, ak sa lamely nastavia do želaného uhla a inten-
zita aj smer svetla do priestoru preniká presne podľa 
potrieb. Je len na vás, či si vyberiete čiastočné, alebo 
úplné zatemnenie miestností. Horizontálne aj verti-
kálne žalúzie sú k dispozícii v mnohých materiálových 
prevedeniach. Od hliníka a  plastu, cez drevo, až po 
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rôzne druhy iných ekologických materiálov. Dnes sú 
hojne preferované žalúzie z bambusu či z exotických 
drevín. Nech sa rozhodnete pre ktorýkoľvek materiál, 
žalúziové lamely by mali byť hlavne dostatočne pevné 
a pružné zároveň, tiež odolné nielen voči slnečnému 
žiareniu, ale aj voči vode a ideálne aj voči prachu.

Komfort bývania
Komfort v  domácnosti v  letných horúčavách skvelo 
dokáže zvýšiť aj ďalší druh interiérovej tieniacej tech-
niky. Rolety sa obvykle montujú na krídla okien, alebo 
na lištu pred oknom, alebo sa inštalujú priamo na sklo. 

Úzke vodiace lišty sa jednoducho a bez vŕtania pripev-
nia na sklá pomocou špeciálnej pásky a rovnako ľahko 
sa dajú aj demontovať, pričom samotná roleta sa navíja 
do kazety. Rímske rolety sú odlišné. Tie sa nenavíja-
jú, ale riasia sa do vodorovných skladov. Najčastejšie 
sú upevnené na konzole pred oknom, hore na strope. 
Najbežnejšie ovládanie žalúzií a roliet v domácnosti je 
mechanické – guľôčkovou retiazkou či kombináciou 
šnúrky a tyčinky. No dnes je interiérová tieniaca tech-
nika stále častejšie ovládaná motorickými tlačidlami 
či diaľkovými ovládačmi. Pokiaľ sa žalúzie a rolety na-
chádzajú v inteligentnej domácnosti, sú riadené počí-

InTerIér
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tačom. Len sú doplnené o bezdrôtové senzory, ktoré 
automaticky zaznamenávajú teplotu a  množstvo sl-
nečného svitu v miestnosti.

Prijateľná mikroklíma 
I keď mnohí z nás milujú slnko, v letnom období občas 
nastanú chvíle, kedy hľadáme pravý opak. A kvalitné 
záclony a závesy tiež dokážu vhodne zatieniť interiér 
a stlmiť prehrievanie vzduchu v ňom. A navyše, naše 

LÍNIA radí
Pokiaľ neznášate prach, alebo máte 

doma alergika, skvelým tipom sú rolety 
so špeciálnou povrchovou úpravou. 

Vďaka antistatickému povrchu rolety 
nielen odpudzujú prach, ale sa aj 

jednoduchšie udržiavajú a ľahšie čistia.
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obydlie aj skrášlia a dodajú mu pocit útulnosti. Dnes 
je možné zo širokej škály textílií voliť na okná v  do-
mácnosti závesy, ktoré disponujú špeciálnou funkciu 
zatemnenia. Moderné materiály dokážu svetelné lúče 
pohltiť a do interiéru neprepustiť ani svetlo. No či si 
vyberiete priehľadné, dekoratívne, jemne tieniace, 
alebo zatemňujúce textílie, všetky bez rozdielu by mali 
disponovať hygienickým atestom, ktorý deklaruje špe-
cifickú povrchovú úpravu a antistatické vlastnosti ma-
teriálu. Skvelým tipom sú impregnované látky, ktoré 
zjednodušia aj údržbu.

5 DôvoDov,
prečo inštalovať do 

domácnosti tieniacu techniku 
• vhodne zatieni interiér
• tlmí prehrievanie vzduchu
• prispieva k stabilnej mikroklíme
• zabezpečí súkromie
• dekoruje domácnosť
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„Ak je vašim snom vytvoriť romantickú kuchyňu s prí-
morskou atmosférou a premýšľate, akými dvierkami ju 
ideálne opatriť, potom vyberte lakovaný povrch T.lacq, 
ktorý je cenený predovšetkým pre svoje neuveriteľ-
ne široké dizajnové možnosti,“ uvádza Martin Dusík, 
vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, 
ktorá sa zaoberá viac ako dvadsaťpäť rokov výrobou 
nábytkových dvierok a panelov, a pokračuje: „Dvierka 
T.lacq dokážu ponúknuť široký výber z dvoch stoviek 
matných odtieňov zo vzorkovnice RAL, v ktorej nájde-
te charakteristické prímorské odtiene modrej, zelenej, 
bielej či pieskovej, no tiež viac ako tridsať elegantných 
tvarov frézovania.“

Na lak si fúknite
Nezabudnite však, že ak si lakované dvierka majú 
zachovať svoj exkluzívny vzhľad čo najdlhšie, vyža-
dujú zvýšenú starostlivosť a opatrnosť pred vznikom 
drobných škrabancov. „Pred čistením lakovaných 
kuchynských dvierok sfúknite z povrchu všetky pra-
chové častice, ktoré môžu pôsobiť ako jemné brusivo. 
Zabránite tým prípadnému poškrabaniu. Z rovnakého 
dôvodu sa tiež vyvarujte silnejšiemu tlaku, ktorý by pri 
matnom povrchu mohol spôsobiť nezvratné vylešte-
nie plochy,“ dodáva k  správnej údržbe dvierok T.lacq 
Martin Dusík. Pokiaľ budete tieto jednoduché pravidlá 
dodržiavať, získate pre svoju kuchyňu noblesné dvier-
ka, ktorým prepáčite aj to, že kvôli časovo a techno-
logicky náročnému výrobnému postupu patria k tým 
najdrahším. Sú však kvalitné a  majú oslnivý vzhľad, 
ktorý vašej kuchyni s prímorským nádychom pristane 
a  bude dlho dobre slúžiť. Viac informácií nájdete na 
www.trachea-dvierka.sk a www.overface.sk.

s príMorsKýM NáDychoM
Biele piesočné pláže, vôňa slanej vody, píniových lesov 
a plody mora. Toto všetko evokuje prímorskú atmosféru 
dovolenky, ktorú môžete celoročne prežívať vo svojej 
kuchyni. Ako je to možné? Vďaka dvierkam T.lacq,  
ktoré vnesú do priestoru aj punc exkluzivity. 
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T.lacq v matnom 
prevedení odtieňov 

škály RAL.
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DoBrá Kuchyňa, 
záKlaD spoKojNostI 

Nie náhodou sa hovorí, že kde sa 
dobre varí, tam sa dobre darí. Nielen 

elektrospotrebiče, ale aj kuchynská linka 
významne ovplyvňuje výsledný úspech 

varenia a takmer všetky práce v kuchyni.
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Je všeobecne známe, že dizajn vecí v našich obyd-
liach je rovnako dôležitý, ako ich funkčnosť, a že 
typ kuchynskej linky ovplyvňuje každodenný ži-

vot v  kuchyni podstatnou mierou. Tak prečo si ho 
nespríjemniť? Výber kuchynskej linky netreba podce-
niť, ani uponáhľať. Bolo by zbytočné pri prvom varení 
zistiť, čo všetko vo vnútornom vybavení kuchynskej 
zostavy by prácu v kuchyni mohlo uľahčiť, no pri kúpe 
sa na to zabudlo.

Premyslená voľba
Moderná kuchyňa obľubuje kvalitné materiály, ktoré 
sa ľahko udržiavajú, dlho vydržia a  vzhľadovo robia 
radosť. Mixovanie a prepájanie materiálov patrí medzi 
aktuálne trendy pri zariaďovaní súčasných domác-
ností. Dnes sú prípustné rôzne kombinácie, opatrnosť 
sa odporúča len pri výbere farieb, kde je namieste 
striedmosť. Vzhľad sektorových kuchynských liniek je 
často oslnivý, no pokiaľ si vo svojej kuchyni potrpíte 

InTerIér
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na originálne kúsky, vtedy je kuchynská zostava vyro-
bená na mieru tou najlepšou voľbou. Pri kuchynskom 
nábytku na mieru si vyberiete nielen materiál, farbu, 
veľkosť a tvar presne podľa svojej chuti, ale aj vnútorné 
vybavenie skriniek a  zásuviek, ktoré výrobcovia radi 
prispôsobia vašim individuálnym požiadavkám. Najmä 
kuchyňa v otvorenom priestore je miesto, kde peknú 
a praktickú kuchynskú linku obzvlášť oceníte.

Trendy súčasnosti
V posledných rokoch sa stále častejšie kuchyne pre-
pájajú s obývacími izbami a ak kuchynská linka nie je 
situovaná vo vlastnej vyhradenej miestnosti, trendom 

súčasnosti je, využiť každý centimeter štvorcový 
priestoru čo najúčelnejšie. Preto sú tak populárne 
kuchynské bloky od podlahy, až po strop. Takáto ku-
chynská zostava pôsobí ako jednoliata stena, opticky 
priestor zväčšuje a navyše, v jej útrobách nájde svoje 
miesto aj množstvo sezónnych vecí, ktoré sa v  do-
mácnosti nevyužívajú príliš často. V kuchyni, ktorá je 
súčasťou otvoreného obývacieho priestoru, sa v linke 
dobre uplatnia aj flexibilné zasúvacie panely. Pri va-
rení môžete panely zasunúť do bokov, takže pri práci 
nezavadzajú a popritom máte aj pohodlný prístup ku 
všetkým domácim spotrebičom. A naopak, spotrebi-
če ľahko schováte do niky, ak ich už nepotrebujete 
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používať a  keď nechcete, aby priestor pôsobil cha-
oticky. Rovnako skvelú službu vám preukážu aj za-
súvacie panely nad pracovnou doskou, ktoré sú tiež 
maximálne praktické.

Pracovať s radosťou
Moderná kuchynská linka v  sebe spája požiadavky 
nadčasového dizajnu v kombinácii s praktickými úlož-
nými priestormi a  technologicky vyspelými prístroj-

LÍNIA radí
Pokiaľ varíte v otvorenom priestore, pri 
výbere elektrospotrebičov do kuchynskej 

linky nepodceňte kvalitu digestora. 
Aj zabudovaná rúra má mať správne 

vyriešené odvetrávanie prebytočnej pary 
a vhodnú tepelnú izoláciu.
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Náš tip…
Pri osvetlení kuchyne je 
rozhodujúca funkčnosť 

svietidiel. Účelné je 
aj stropné bodové 

osvetlenie.
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mi. Výrobcovia kuchýň stále hľadajú nové spôsoby, 
ako svoje výrobky vylepšiť. Spoločnosti Le bon sa pri 
výrobe kuchynských blokov osvedčilo nielen integ-
rované osvetlenie, ale aj praktická nika s elektrickými 
zásuvkami, kde je možné nabiť a odložiť mobil či tab-
let, vďaka čomu môžete mať svoju elektroniku stále 
poruke, no nie na očiach. Pri výbere kuchynskej linky 
je potrebné dbať na množstvo detailov, ktoré zásadne 
ovplyvňujú to, ako sa v kuchyni budete cítiť. V dobre 
navrhnutej kuchyni rada trávi svoj čas nielen gazdinka 
pri práci, ale aj ostatní členovia domácnosti pri stolo-
vaní a pri rodinných posedeniach.

InTerIér
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• dbajte na dispozičné riešenie miestnosti
• stavte na kvalitné materiály
• vnútorné vybavenie linky je tiež dôležité
• pracovnú dosku vyberte podľa náročnosti údržby
• pozor aj pri voľbe drezu a batérie
• nepodceňte kvalitu elektrospotrebičov
• nezabudnite na vhodné osvetlenie pracovnej plochy

7 KroKov
ku krásnej a praktickej 

kuchynskej linke 
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Zužitkujte zdravím nabité kúsky ovocia a zeleniny na maximum. Nízkootáčkový odšťavovač 
Orava Taurus má príkon len 200 W, takže pri „žmýkaní“ šťavy z darov prírody „nevyžmýka“ aj 

váš rodinný rozpočet. Disponuje veľkým podávacím hrdlom na celé kúsky ovocia a zeleniny, 
vďaka čomu sa pri spracovaní úrody vyhnete prácnemu a časovo náročnému krájaniu plodov 

na malé kúsky. Šťava a dužina sa pri lisovaní zbierajú do osobitných nádob, preto dužinu po 
vylisovaní nemusíte vyhodiť a môžete z nej pripraviť krémové polievky, omáčky, karbonátky, 

placky či sladké múčniky. Orava Taurus disponuje maximálnym počtom otáčok 68/min., 
má tichý motor s hlučnosťou len 80 dB a reverzný chod motora. Môže byť váš za 99 €. 

www.orava.eu

V boji s prachom a s drobnými nečistotami doma i v aute oceníte malý, ľahučký ručný 
mini vysávač, ktorý je bezšnúrový a funguje na dve vstavané nabíjateľné Li-ion batérie. 

Váži len 900 g a má menovitý výkon 85 W. Po dvoch hodinách nabíjania za 15 minút 
expresne vysaje drobné nečistoty do 100 ml zásobníka. Vysávač nabijete cez nabíjačku 

svojho telefónu, z počítača, alebo v aute z USB konektora. Vďaka šikovnej kefe 2 v 1, 
ktorá je súčasťou balenia výrobku za 59 €, si Orava Acuvac hravo poradí aj s vysatím 

prachu na klávesnici či z povrchov audio a video techniky. www.orava.eu

Chutné na zahryznutie aj na prípravu delikátnych pokrmov na vás počkajú sušené kúsky ovocia, 
zeleniny, huby a bylinky po celý rok v špajze či v komore, ak ich doma spracujete na sušičke 
potravín Orava SU-101. Sušička sa ovláda jednoducho stlačením jedného gombíka, pričom 
umožňuje regulovať teplotu prúdiaceho vzduchu medzi jednotlivými mriežkami pre dôkladné 
sušenie, v rozmedzí od 35 do 70 ºC. Kúsky plodov stačí navrstviť na 5 mriežok, ktoré sú 
súčasťou balenia. Má príkon len 240 W a v manuáli na používanie výrobku nájdete cenné rady, 
ako sa stať majstrom domáceho sušenia potravín. Oceníte aj praktický receptár, ktorý vám 
ukáže nové možnosti využitia sušenej zeleniny a ovocia vo vašej kuchyni. Sušička môže byť vaša 
za 45,90 €. www.orava.eu

Starbucks rozširuje počet svojich kaviarní na Slovensku na 
osem. V auguste otvoril prvú kaviareň v Nitre, ktorá sa tak 
stala tretím mestom v rámci Slovenska, v ktorom môžete 

navštíviť obľúbenú sieť kaviarní. 

Prevádzka s rozlohou 104 m2 ponúka 35 miest na sedenie 
a nachádza sa na prízemí v obchodnom centre Mlyny Nitra. 

Kaviarni dominujú veľké presklené plochy, ktoré jej dodávajú 
vzdušnosť a dostatok denného svetla. Zároveň však oddeľujú 
zákazníkov od okolitého ruchu. Okrem sedenia v interiéri je 
k dispozícii aj terasa v pasáži obchodného centra. Priestor je 
ladený do svetlých, prírodných tónov s antracitovým akcen-

tom. Okrem širokej ponuky nápojov, sendvičov a dezertov 
si zákazníci môžu vychutnať aj sezónne menu či čerstvé 

zákusky. V ponuke je tiež zrnková káva, obľúbené kávové 
kapsuly, hrnčeky, tumblery a príslušenstvo na prípravu kávy 
v pohodlí domova. Pre zákazníkov sú v rámci miest na sede-
nie dostupné elektrické zásuvky a Wi-Fi pripojenie zdarma.

Väčšia výťažnosť, viac vitamínov

Do boja s prachom 
a s drobnými nečistotami 

Usušte si zdravé maškrty

Kaviareň Starbucks

ZAUJÍMAVOSTI
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Lahodné Starbucks 
Frappuccino nápoje sú 
neodmysliteľnou súčasťou 
príjemných letných posedení. 
Nové Chocolate Marshmallow 
S’mores Frappuccino posúva 
hranice chutí do nových 
rozmerov. Spája v sebe mliečnu 
čokoládu, krémovú kávu 
s mliekom a marshmallow 
šľahačku, s chrumkavou 
krekrovou posýpkou. No tešiť 
sa môžete aj z iných príchutí - 
Coffee Frappuccino, Caramel 
Frappuccino, Strawberries & 
Cream Frappuccino, Chocolate 
Cream Frappuccino, Vanilla Cream Frappuccino a Cookies & 
Cream Frappucino. Vyberte si Frappuccino v ktorejkoľvek kaviarni 
Starbucks na Slovensku a nezabudnite si prezrieť aj nový letný 
farebný merchandise.  

Kombinácia, ktorej neodoláte

Kuchyňa je kráľovstvom každej domácnosti. Ak si ju práve 
plánujete vynoviť, stačí málo. V Lidl-Shope aktuálne nájdete 

sériu šikovných pomocníkov v krásnych pastelových 
farbách. Silvercrest hriankovač Candy z ušľachtilej ocele 

za cenu 19,99 €, Silvercrest rýchlovarnú kanvicu Candy za 
cenu 19,99 € a mnoho iných. www.lidl-shop.sk

Vďaka kvalitným chladničkám a  zásuvkám PerfectFresh zosta-
nú potraviny čerstvé až päťkrát dlhšie. Zásuvky PerfectFresh 
poskytujú optimalizované nastavenie vlhkosti, čo výrazne spo-
maľuje mäknutie a vädnutie ovocia i zeleniny. V automaticky re-
gulovanom rozsahu teploty medzi 0 °C a 3 °C majú mäso, ryby, 
mliečne produkty a  iné potraviny až trikrát dlhšiu trvanlivosť. 
www.miele.sk

Farebná romantika

Tajomstvo ukryté v zásuvke 

Preferujete jednoduché, rýchle a efektívne 
upratovanie? Plochý mop 1.2 Spray MAX, 
v cene od 27,29 €, je skvelým asistentom 
pri každodennom upratovaní všetkých 
typov tvrdých podláh v domácnosti. 
Má obojstrannú umývaciu hlavicu 
a je doplnený o nádržku na 
vodu s objemom 750 ml a tiež 
o rozprašovač. Vďaka otočnému 
umývaciemu návleku z mikrovlákna 
odstráni z povrchov viac ako 99 % 
baktérií bez nutnosti použitia 
chemikálií. Viac informácií nájdete 
na www.shop.vileda.sk

Vždy pripravený



Spoločnosť TROPICO PLUS CZ a.s. bola založená v roku 
2000 a  postupne si vydobyla pozíciu lídra českého 
a  slovenského trhu. V  roku 2007 sa spoločnosť pod 
názvom Hilding Anders Česká republika, a. s. stala sú-
časťou skupiny Hilding Anders. Značka TROPICO zo-
stáva kľúčovou značkou v oblasti kvalitného spánku. Na 
matraci tohto výrobcu spí každý druhý Čech či Slovák. 
Milióny predaných matracov a spokojných zákazníkov 
hovoria za všetko.

Vstupné materiály
Spoločnosť venuje veľkú pozornosť použitiu kvalitných 
vstupných materiálov. Používa iba certifikované, zdravot-
ne nezávadné materiály, vyrábané s ohľadom na životné 
prostredie – napríklad v Belgicku, Nemecku, Švajčiarsku, 
a  samozrejme v  Českej republike. Aby sny zákazníkov 
boli pokojnejšie, spoločnosť testuje dokonalosť matracov 
na všetky kritéria, dôležité pre kvalitu spánku a zdravia. 
Väčšina testov je nastavená na prísnejšie podmienky, ako 
predpisujú európske normy EN-ISO/DIN. Vďaka tým-
to testom má každý istotu, že matrac vydrží a že riziko 
chybného výberu matraca je to najnižšie možné.

Proces výroby
Kompletný proces výroby prebieha vo výrobnom závo-
de v Roztokoch u Jilemnice, v krásnom prostredí Krko-
nôš. Spoločnosť si váži stabilný tím zhruba 110 zamest-
nancov, ktorý sa podieľa na úspechu spoločnosti veľkou 
mierou.

Zaujímavosti

• spoločnosť denne prešije okolo 5 km  
poťahovej látky

• denne vyrobí cca 1 000 ks matracov
• ročne spotrebuje zhruba 2 000 000 kg pien (čo je 

hmotnosť približne 2 000 osobných automobilov)
• ročne spotrebuje asi 350 000 zipsov
• ročne spotrebuje toľko km nití, koľko km meria 

cesta na Mesiac (a bez polovice cesty aj spať)
• priemere pripadá 1,5 patentovaného riešenia za 

rok – spoločnosť je nositeľom nových technológií 
a myšlienok, ktoré zlepšujú spánok.

pre zDravý spáNoK
Spokojnosť zákazníkov a kvalitne spracované výrobky 
pre zdravý spánok sú krédom spoločnosti už 20 rokov.





46

Pri zariaďovaní intímnej časti  
domácnosti niekedy stačí vrátiť sa do detských 
čias a spomenúť si na svoje detské predstavy 
o útulnom domove. A razom môže byť spálňa 

vo vašom dome či byte plná harmónie.

s cItoM 
Na pocIty  
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Ako zariadiť spálňu, aby sa v nej človek cítil prí-
jemne? Niekoľko jednoduchých úprav v miest-
nosti môže pomôcť odbúrať stres a  dopriať 

väčšiu radosť z  oddychu i  zo spánku. Začnite drob-
nosťami. Je všeobecne známe, že harmónii v prostredí 
neprospejú príliš chladne pôsobiace prvky či priveľ-
mi technické veci. Tiež veľké vzory a divoké farebné 
kombinácie. Preto v  úvode úprav takéto predmety 
z priestoru odstráňte a nahraďte ich predmetmi prí-
vetivých farieb a oblých tvarov. Dobré je, ak sa pri za-
riaďovaní spálne budete riadiť predovšetkým vlastný-
mi pocitmi a intuíciou.

Čo ulahodí duši
Kľúčom k pokojnému spánku je farebný a materiálový 
súlad. Príjemnú náladu a relaxačnú atmosféru navodia 

jemné farby a pastelové odtiene. Nežné farby a prírod-
né materiály tvoria základ pokojne pôsobiaceho pro-
stredia. Sú nenásilné, vytvárajú to najprirodzenejšie 
prostredie, v akom sa človek môže nachádzať. Okrem 
dreva sa v  intímnych zónach našich domácností stá-
le častejšie objavujú aj slamené, trstinové či prútené 
nábytky a bytové doplnky, ktoré umocňujú pocit zá-
zemia. Z materiálov je v spálni vítaný tiež korok, hlina 
a iné, nielen oku, ale aj duši lahodiace materiály.

Lyrické nokturno
Prirodzenou túžbou človeka je túžba obklopiť sa prí-
rodnými materiálmi. Vankúše, paplóny a  posteľná 
bielizeň z  prírodných materiálov sú príťažlivé nielen 
vzhľadovo, ale aj na dotyk. Posteľná bielizeň má dobre 
sať a byť priedušná, čo prírodné textílie zvládajú na vý-

InTerIér

V spálni sa ob-
klopte prírodnými 
materiálmi a prí-
vetivými farbami.
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Dostatočne veľké 
lôžko umožní 

regeneráciu tela 
i duše.

bornú. Medzi overenú klasiku patria obliečky z hlad-
kej a česanej bavlny, tiež z ľanu, z krepu, z flanelu a zo 
saténu. Pokiaľ si potrpíte na kvalitu, látka posteľnej 
bielizne by mala mať hustotou okolo 120 - 140 gramov 
na meter štvorcový. Tenší materiál by sa mohol rých-
lo opotrebovať a  po krátkom čase používania zostať 
nevzhľadný. Ak máte záujem o posteľnú bielizeň s čo 
najdlhšou životnosťou, pri kúpe venujte pozornosť eti-
ketám od výrobcu. Tie obsahujú symboly, ako materiál 
správne prať, bieliť, sušiť a žehliť, aby pôsobil čo naj-
dlhšie krásne. Čo sa farieb a vzorov týka, výber zále-
ží len na vkuse jednotlivca. Dnes je k dispozícii široká 
škála obliečok všemožných druhov.

Prívetivá atmosféra
Do príjemne pôsobiaceho prostredia patrí bezpo-
chyby aj zeleň. Izbové kvety sú skvelým estetickým 
doplnkom každej miestnosti. Zdravé, živé rastliny sú 
v  pravidelne vetranej spálni prínosom. Znižujú stres, 
upokojujú oči a čistia vzduch. Dokážu pohltiť chemic-
ké škodliviny, ktoré sa do priestoru vylučujú z podláh, 
z  nábytku a  z  textílií, čím zlepšujú kvalitu ovzdušia. 

Kvety okrem produkcie kyslíka a likvidácie formalde-
hydu v priestore, zvyšujú tiež vlhkosť vzduchu, elimi-
nujú prach a vznik plesní. To však, samozrejme, nezna-
mená, že spálňa má vyzerať ako skleník v botanickej 
záhrade. Izbové kvety majú izbu na spanie len vhodne 
doplniť a dotvoriť.

Priaznivá energia 
Správne zvolená zeleň dokáže v prostredí eliminovať 
toxíny a navyše, spálňu skvelo obohatiť a skrášliť. Po-
čet rastlín by mal byť však striedmy a ideálne umiest-
nenie izbových kvetov je na podlahách, komodách, 

InTerIér

LÍNIA radí
Pocit preplnenia nemusí byť len 

dôsledok prejedania sa, spôsobiť ho 
môže aj preplnený interiér. Súčasné 

trendy v zariaďovaní prajú vzdušnosti 
a ľahkosti. Preferujú voľnosť, v prostredí 
minimalizujú haldy nábytku a doplnkov.   
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poličkách, toaletných stolíkoch, okenných parapetoch 
či na kvetinových stojanoch. Zeleň nie je vhodné si-
tuovať na nočné stolíky, tesne pri posteľ či nad pos-
teľ a ani pri tepelné zdroje. A ktoré rastliny je dobré 
pozvať do spálne, aby v nej mohli podporiť priaznivú 
energiu? Do spálne sa skvelo hodí aloe vera, brečtan, 
tučnolist, lopatkovec, gardénia a  mnoho iných dru-
hov. Do relaxačného prostredia naopak nie sú vhodné 
kvety s  prenikavou vôňou - konvalinka, ľalia, jazmín, 
hyacint, orgován a podobné typy, ktoré dobrý spánok 
nepodporia.

InTerIér



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

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

www.albapura.sk
www.chemolak.sk

VÝNIMOČNÁ
SLOVENSKÁ
INTERIÉROVKA

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

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

www.albapura.sk
www.cchheemmoollaakk..sskk
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Uvažujete nad elektrickým vykurovaním svojej 
domácnosti? Medzi prednosti elektrických 
vykurovacích systémov patrí, okrem sálavé-

ho tepla a rovnomerne rozloženej teploty v  interiéri, 
aj rýchle dosiahnutie požadovanej teploty. Teplota sa 
reguluje jednoducho, ľahko sa udržiava, a to v každej 
miestnosti zvlášť. Regulátor - termostat je obvykle 
umiestnený priamo vo vykurovanej miestnosti a na zá-

klade sledovaných parametrov efektívne ovláda pro-
ces vykurovania buď cez analógový, alebo cez digitál-
ny regulátor, bez zbytočného prekurovania. Radiátory 
už dávno nie sú jedinou možnosťou, ako priviesť do 
interiéru teplo. Dnes sú v trende podlahové, stenové 
a stropné sálavé formy vykurovania, ktoré nerušia di-
zajn interiéru a neobmedzujú ani pri rozmiestňovaní 
nábytku či bytových doplnkov.

Sálanie patrí nielen k efektívnemu, ale aj 
k prirodzenému spôsobu prenosu tepla. Človek 
vníma sálavé teplo ako príjemné a maximálne 
komfortné, pretože v priestore je rozložené 
rovnomerne, po šírke i po výške.

prIroDzeNé 
sálavé teplo 

InTerIér
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Efektívne a elegantné
Na podlahové vykurovanie sa používajú vykurovacie 
káble a  rohože, ktoré sú ideálnou voľbou najmä pri 
dlažbe. Dajú sa použiť ako hlavný zdroj tepla v  ro-
dinnom dome i v byte, no tiež na lokálne vyhrievanie 
podlahy. Lokálne vyhrievanie podlahy je v domácnos-
tiach vítané najmä v kúpeľniach či v kuchyniach. Bo-
nusom elektrických vykurovacích káblov a  rohoží je 
rýchla a jednoduchá inštalácia. Pokiaľ sa chystáte svo-
ju pozornosť zamerať na elektrické vykurovacie fólie, 
tie sú určené nielen na podlahové, ale aj na stropné 
vykurovanie. Ich hlavnou prednosťou je malá hrúbka 
a vďaka schopnosti vyhrievať po celej ploche sú menej 
tepelne namáhané aj stavebné konštrukcie. Na trhu sú 
k dispozícii tiež podlahové a stropné fólie so zníženým 
príkonom, ktoré sú vhodné aj do takmer nulových ro-
dinných domov. Okrem rovnomernej teploty a  kom-

fortnej obsluhy má však elektrické podlahové, stenové 
a  stropné vykurovanie aj ďalšiu výhodu - minimálne 
vírenie vzduchu a prachu. A zabudnúť netreba ani na 
nehlučnosť prevádzky a na to, že elektrické vykurova-
nie neprodukuje žiadne spaliny, popol a iné nečistoty. 
Architektonicky prijateľnejšie veľkoplošné systémy 
so sálavým vykurovaním uprednostňujú aj tí majite-
lia domov a bytov, ktorí majú pri zariaďovaní svojich 
domácností v  hodnotovom rebríčku na poprednom 
mieste tiež estetiku.

LÍNIA radí
Prirodzené sálavé teplo dokáže 

zabezpečiť nielen ideálnu tepelnú 
pohodu v interiéri, ale aj hygienicky 

vhodné prostredie pre alergikov.
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V roku 1990 založil Cyril Svozil „na zelenej lúke“ fir-
mu Fenix s.r.o., zaoberajúcu sa výrobou elektrických 
vykurovacích systémov. Vtedy si ešte nevedel pred-
staviť, že po 30 rokoch existencie bude obchodná 
skupina Fenix Group a.s., do ktorej patrí aj spoločnosť 
Fenix Slovensko, najväčším európskym výrobcom tzv. 
veľkoplošných sálavých systémov, a  bude mať desať 
dcérskych spoločností v  ôsmich krajinách - okrem 
Slovenska a  Česka aj vo Francúzsku, Španielsku, vo 
Veľkej Británii, Nórsku, Nemecku a Poľsku. Radosť mu 
robí aj skutočnosť, že vo vedení obchodnej skupiny je 
aj jeho dcéra Kateřina Jezerská a syn Cyril Svozil junior. 
Kateřina Jezerská je konateľkou a riaditeľkou spoloč-
nosti Fenix Trading s.r.o. v Jeseníku, a Cyril Svozil jr. 
je riaditeľom firmy AERS s.r.o., ktorá sa orientuje na 
vývoj a výskum akumulačných energetických staníc.

Dlhoročná stávka na elektrické sálavé vykurovanie 
sa firme vyplatila
Napriek tomu musela v  priebehu uplynulých 30 ro-
kov opakovane jeho výhody obhajovať. Podarilo sa 
jej to aj vďaka racionálnej argumentácii, podloženej 
radom dlhodobých meraní a  faktami o  reálnej spot-
rebe a  výdavkoch majiteľov všetkých typov nehnu-
teľností - rodinných domov, kancelárií, výrobných 
závodov, hotelov, múzeí, skladov, predajní a  ďalších 
objektov. Veľmi jasne hovorili aj ďalšie výhody elek-
trických sálavých systémov, ponúkajúcich investorom 
efektívny, komfortný a  ekonomicky prívetivý spôsob 
vykurovania. Obzvlášť to platí pre budovy, ktoré sa 
teraz stavajú a sú veľmi dobre zaizolované a potreba 
dodaného tepla je tu pomerne nízka. Vykurovanie si 
užívatelia môžu regulovať podľa aktuálnej potreby 

eleKtrIcKéMu sálavéMu 
vyKurovaNIu sa u Nás Darí 



v jednotlivých miestnostiach. Navyše elektrické sálavé 
vykurovanie rýchlo reaguje na okolité podmienky, ako 
vnútorné (kedy teplo vzniká z iných zdrojov - viac ľudí 
v miestnosti, krb, varenie, pečenie a pod.), ako aj von-
kajšie (zmena vonkajšej teploty, slnečné žiarenie), čím 
dochádza k veľkým úsporám spotreby energie.

V posledných rokoch záujem o moderné elektrické 
sálavé vykurovacie systémy trvale rastie
Obľúbené sú najmä podlahové a  stropné vykurovacej 
fólie ECOFILM a vykurovacie okruhy a rohože ECOFLO-
OR. Veľmi dobré postavenie u tuzemských aj zahranič-
ných investorov a  architektov majú tiež sálavé panely 
(ECOSUN, GR ap.), kde rastie dopyt po všetkých typoch 
panelov. Súčasťou výrobného programu sú aj regulačné 
systémy a termostaty. Firma sa dlhodobo venuje tiež vy-
užitiu fotovoltických elektrární a domácich batériových 
staníc - tieto systémy v spojení s elektrickým sálavým 
vykurovaním prinášajú majiteľom domov sebestačnosť, 
kontrolu výdavkov a maximálny tepelný komfort.

Najväčší podiel na predaji majú vykurovacie káble 
a rohože ECoFLooR a sálavé panely ECoSUN
Je to úplne na mieste - jednou z  veľkých zákazníc-
kych skupín boli a sú majitelia energeticky úsporných 
objektov, pri ktorých trvale rastie záujem o moderné 
veľkoplošné elektrické vykurovacie systémy. Tieto 
systémy sú vďaka nízkym obstarávacím a prevádzko-
vým nákladom a ďalším výhodám (nižšia tarifa na pre-
vádzku ostatných elektrických spotrebičov v  dome, 
prakticky nulové náklady na údržbu, bezobslužná pre-
vádzka a presná regulácia, kúrenie navyše nie je vidieť) 
trendom v oblasti elektrického vykurovania. Dôvodom 
sú principiálne výhody týchto produktov - perfektný 
vzhľad, nízka cena, úspornosť, jednoduchá inštalácia 
a regulácia a vysoký tepelný komfort.

25 rokov od založenia si v  roku 2020 pripomína aj 
spoločnosť Fenix Slovensko, ktorá je po celú dobu 
významnou súčasťou holdingu Fenix

„Slovenský trh patrí dlho-
dobo medzi najúspešnej-
šie trhy, a to pritom Fenix 
Group vyváža svoje vý-
robky do viac ako 60 kra-
jín sveta.“ hovorí Pavol 
Jackuliak, riaditeľ spo-
ločnosti Fenix Slovensko, 
s.r.o. so sídlom v  Ban-
skej Bystrici a  dodáva: 
„Je to aj vďaka tomu, že 
sortiment elektrických 

sálavých vykurovacích systémov priebežne inovujeme 
a  rozširujeme. Novinkou v  sortimente sálavých vyku-
rovacích panelov sú napríklad sálavé keramické pane-
ly ECOSUN Ceramic (CR), ktoré ponúkame v  štyroch 
rôznych rozmeroch a štyroch farebných variantoch. Na 
týchto paneloch sa predstavil tiež úplne nový systém, 
dovoľujúci flexibilné upevnenie variabilného množstva 
nerezových držiakov. Obľúbený dotykový termostat 
TFT prišiel na trh vo variante s možnosťou ovládaním 
cez wifi sieť, novinkou sú tiež modulové vykurovacie 
prvky stropného vykurovania ECOFILM MH (Module 
Heating). Modulový systém sa vyznačuje nielen veľmi 
jednoduchou inštaláciou, ale s výnimkou finálneho za-
pojenia tiež nulovými požiadavkami na kvalifikované 
elektroinštalačné práce. Výhodou je aj to, že v Banskej 
Bystrici máme vlastný výrobný areál, ktorý v  posled-
ných rokoch významne rozširujeme. Takže nie sme iba 
obchodná firma, my až na menšiu časť sortimentu elek-
trické sálavé vykurovacie systémy sami vyrábame.“

Ďalšie informácie nájdete na www.fenix.sk.



SAU-DOR INTERIER sa venuje vstavaným skriniam a šatníkom na 
mieru od roku 2006. Spoločnosť pôsobí v Žiline a v okolitých okresoch. 
Navrhujeme na počkanie vstavanú skriňu či iný nábytok a pri každom 

návrhu zúžitkujeme naše štrnásťročné skúsenosti. Viac informácií 
nájdete na webových stránkach www.saudor.sk.
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Otázok bolo viac najmä u tých, ktorí aktuálne riešia či 
plánujú svoje vysnívané bývanie.

Čo má najväčší vplyv na zmiernenie letného prehrie-
vania v interiéri?
Masívna stavebná konštrukcia a  kvalitné zateplenie. 
Dobre izolovaná masívna stavebná konštrukcia totiž 
pôsobí ako účinný tepelný štít, ktorý prispieva k do-
siahnutiu stabilnejšej teploty v  interiéri. Dostatočné 
zateplenie nielen znižuje zbytočné energetické stra-
ty počas zimy, šetrí náklady na vykurovanie a výraz-
ne znižuje emisie CO2, ale rovnako zabezpečí, aby sa 
letné horúčavy nedostali do vnútorných priestorov, 
čím súčasne šetrí aj energiu na chladenie. Dokazujú 
to dlhodobé merania vo výskumnom Baumit Viva par-

ku. Počas horúčav, keď vonkajšie teploty dosahovali až 
36 °C, teplota vo vnútorných priestoroch zateplených 
masívnych stavieb z tehál alebo betónu hrúbky 25 cm 
mala hodnotu 24 °C až 27 °C. V nezateplených domoch 
sa teploty vyšplhali na viac ako tropických 30 °C.

Má vonkajšie tienenie vplyv na vnútornú teplotu?
Otváranie alebo zatváranie vonkajších žalúzií je témou 
mnohých diskusií, ktoré ľudí rozdeľujú. Musíme v lete 
obetovať svetlo, aby sme unikli horúčave v  interiéri 
alebo viac záleží na tom, z akého stavebného materi-
álu je dom postavený? Jedného horúceho letného dňa 
sa náš výskumný tím vydal do Viva parku vo Wopfingu 
v  Rakúsku, aby zmeral vplyv vonkajšieho tienenia na 
vnútornú teplotu. Domy, v  ktorých merania prebie-

aBy sMe sa DoMa cítIlI 
príjeMNe (NIeleN) v lete
Už v čase, keď meteorologická jar ešte len začínala, sa 
teploty vyšplhali do výšok a mnohí z nás si kládli otázku 
nakoľko nás tohtoročné teplé letné počasie opäť potrápi? 



hali boli postavené z rôznych stavebných materiálov, 
všetky však boli zateplené a vybavené rovnakým von-
kajším tienením. Kým boli žalúzie zatiahnuté, rozdiely 
v nameraných hodnotách kolísali len mierne. Najkon-
zistentnejšie teploty boli namerané v dome z plných 
tehál so šírkou 51 cm, po ktorých nasledovali domy 
postavené z  tehál hrúbky 25 cm a  domy z  betónu. 
Najvyšší rozptyl teploty (1 °C) bol nameraný v domoch 
s drevenou rámovou konštrukciou.

Situácia sa však výrazne zmenila po otvorení žalúzií. 
Domy sa v  poludňajších a  popoludňajších hodinách 
silne prehrievali vplyvom pôsobenia slnečného žiare-
nia. Výsledkom boli intervaly cca 6 hodín, pri ktorých 
boli teploty v miestnosti na stále vysokej úrovni (me-
dzi 23 a 26 ° C). Kolísanie vnútorných teplôt počas dňa 
sa pohybovalo pri všetkých typoch konštrukcie okolo 
2 °C.

Výskum jednoznačne ukázal, že zatváranie žalúzií 
v  lete má pozitívny vplyv na teplotu miestnosti, do-
konca aj v miestnostiach s malými oknami. Keďže sa 
porovnávali iba zateplené domy, ukázalo sa, že čím 
je konštrukcia masívnejšia, tým nižšia je nameraná 

vnútorná teplota. Domy z plných tehál a betónu boli 
v priemere chladnejšie o 2 °C ako domy z drevenej rá-
movej konštrukcie.

Má farba steny vplyv na vnútornú teplotu?
Je pravda, že tmavé farby absorbujú slnečné žiarenie 
viac ako svetlé. Ohrievajú sa miestnosti v  dôsledku 
tmavých farieb fasád? Výskumný tím Baumit vytvoril 
simuláciu, v ktorej sledoval ako v letnom období farba 
na fasáde ovplyvňuje teplotu v  interiéri. Rozdiel me-
dzi zatepleným a nezatepleným domom bol výrazný. 
Pri nezateplenom tehlovom dome a vonkajšej teplote 
32 °C tmavá fasáda spôsobila nárast vnútornej teplo-
ty až o 5 °C. Zateplený dom naopak nevykazoval veľ-
ký rozdiel medzi tmavou a  svetlou fasádou. Pri bie-
lej fasáde bola vnútorná teplota 26,3  °C  a  pri tmavej 
26,9 °C. Z výskumu vyplýva, že pri správnej kombinácii 
muriva a  zateplenia sa pri výbere farebného odtieňa 
fasády nemusíme obmedzovať.

Príjemnú teplotu v  interiéri môžeme dosiahnuť 
kombináciou masívnej konštrukcie, účinnej tepelnej 
izolácie, správnym tienením počas dňa a  výberom 
správnych vnútorných materiálov.
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Moderná odvetraná fasáda nachádza svoje 
uplatnenie nielen pri novostavbách, ale aj pri 
rekonštrukciách rodinných domov. K  hlav-

ným prednostiam odvetranej fasády patrí okrem este-
tiky najmä životnosť, optimálny vlhkostný pomer a te-
pelnoizolačné vlastnosti. Význam systému odvetranej 
fasády spočíva v  odvetrávaní medzipriestoru, ktorý 
vzniká medzi obvodovou nosnou stenou a  fasádnym 

opláštením domu. Vonkajšia obvodová stena je oddele-
ná vzduchovou medzerou, čo skvalitňuje nielen tech-
nické vlastnosti domu, ale aj jeho následnú údržbu.

Hliníkové fasády
Pokiaľ sa práve chystáte stavať či rekonštruovať svoj ro-
dinný dom a máte záujem o modernú hliníkovú fasádu, 
obráťte sa na odborníkov zo spoločnosti AVG group. Ak 

Dnes sú pri výstavbe rodinných domov 
uprednostňované odvetrané fasády nielen 
z estetických, ale aj z funkčných dôvodov. 
Tento moderný konštrukčný systém významne 
skvalitňuje technické vlastnosti domov a umožňuje 
opláštiť aj zložitejšie fasádne tvary, vrátane 
zaoblených plôch. 

Nový KaBát pre DoM 

exTerIér
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katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu.

info@avg-group.com

/halyafasady

ste zástancami moderných technológií a  uprednost-
ňujete pokrok, v  tejto firme ho nájdete. Okrem hliní-
kovej odvetrávanej fasády si môžete objednať aj strešné 
opláštenie, zo širokej ponuky spoločnosti si môžete vy-
brať tiež okná, dvere, brány, klampiarske výrobky, spo-
jovací materiál, presvetľovacie prvky, zábradlia, obkla-
dy a obkladové systémy. V ponuke nájdete aj realizácie 
zimných záhrad či prístavieb. Použitím hliníka, ocele, 
skla a  iných inovatívnych materiálov firma realizuje 
rôzne neštandardné myšlienky architektov a dizajné-
rov. Má vlastný výskum a výrobu, každú stavebnú úlo-
hu rieši individuálne na vysokej úrovni kvality, s plným 
rešpektom k ochrane ľudí a životného prostredia.

osvedčené riešenia
Kvalitu služieb - od návrhu, cez výrobu, až po reali-
záciu, zabezpečujú pracovníci spoločnosti AVG group 
s dlhoročnými skúsenosťami. Vďaka moderným mate-
riálom, s  ktorými spoločnosť pracuje, ponúka pri vý-
stavbe aj úspory nákladov. Odborný technický personál 
svojim zákazníkom ochotne poradí pri výbere konkrét-
nych prvkov a  zodpovie na všetky otázky. Poskytne 
technické návrhy, vypracuje osvedčené riešenia a  do 
kalkulácie zahrnie ekonomicky najvýhodnejšie cenové 
návrhy. Záverečná fáza spočíva v realizácii diela odbor-
nými montážnymi skupinami v najvyššej kvalite.  
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pohoDlNý 
záhraDNý 
NáBytoK 

Šálka obľúbenej kávy na 
čerstvom vzduchu, víkendové 

grilovanie s rodinou, drink 
s priateľmi a romantický 

večer s partnerom pod 
oblohou plnou hviezd. Toto 

všetko môžu zosobňovať 
príjemné teplé dni v záhrade, 

len je k tomu potrebný 
pohodlný záhradný nábytok. 
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Aj vy patríte k  ľuďom, ktorí slnečné dni trávia 
najradšej vonku? Leňošiť na dvore či v záhrade 
sa dá na pohodlných stoličkách, kreslách, lavi-

ciach, hojdačkách i  ležadlách. Komfortný exteriérový 
nábytok je obvykle to, na čo si väčšina majiteľov do-
mov a záhrad potrpí. Ideálne je, ak máte v okolí svoj-
ho obydlia možnosť sadnúť si do pohodlného kresla 
osamote na tiché miesto v zeleni, no tiež vo dvojici či 

s rodinou a priateľmi si vychutnať dobré jedlo za veľ-
korysým záhradným jedálenským stolom.

Dizajn a účelnosť
V  súčasnosti sa moderný jedálenský aj odpočinkový 
záhradný nábytok dizajnovo nápadne ponáša na náby-
tok interiérový. Odlišuje sa len použitými materiálmi, 
ktoré zabezpečujú vyššiu odolnosť voči poveternost-
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ným vplyvom a tiež dlhšiu životnosť. Vonkajší nábytok 
má však korešpondovať aj s prostredím, v ktorom sa 
nachádza. Konštrukciou, materiálom, tvarom, rozmer-
mi i  farbou, aby bol aj vhodnou estetickou súčasťou 
dvora, terasy či záhrady. Kvalitné materiály, decentné 
odtiene a pôsobivý dizajn - to sú hlavné ingrediencie 
receptu na vonkajší nábytok, ktorý aktuálne kraľuje na 
trhu. Pre tých, ktorí vyhľadávajú flexibilný záhradný 
nábytok - rozkladacie stoly, ktoré sa ľahko prispôsobia 
počtu stolujúcich a šikovné skladacie stoličky pre veľký 
počet hostí, je tiež k dispozícii bohatá paleta modelov.

Bezstarostná pohoda 
Vonkajší nábytok slúži svojim majiteľom od skorej jari 
do neskorej jesene, ako teda nespraviť krok vedľa pri 
jeho výbere? Pred kúpou záhradného nábytku si odpo-
vedzte na otázku, či potrebujete jedálenský alebo re-
laxačný nábytok. A možno okrem jedálenského stola, 
stoličiek, malého stolíka a kresiel potrebujete aj lavič-

ku, taburetky a polohovateľné ležadlo na opaľovanie. 
Pokiaľ hľadáte pohodlie so štipkou originality, kúpte 
si hojdačku či hojdaciu sieť, v ktorej sa dá skvelo re-
laxovať. No pri výbere sa zamyslite aj nad tým, či na 
nábytok bude často pršať a svietiť prudké slnko, alebo 
ho bude mať umiestnený pod strechou. Tiež nad tým, 
či ho plánujete často prenášať a koľko času či energie 
hodláte venovať jeho údržbe. Pokiaľ poznáte odpove-
de na tieto otázky, aj v záhrade môžete vďaka pohodl-
nému exteriérovému nábytku prežiť oddych a poho-
du, ako v prímorskom letovisku. 

Máte favorita?
Pokiaľ potrebujete do svojej záhrady jedálenský stôl 
a  stoličky, stolík a  kreslá, taburetky a  vaky, lavičku, 
ležadlá i hojdaciu sieť, snažte sa voliť jednotlivé kusy 
z rovnakej série. Čo sa materiálov týka, drevo je klasika, 
ktorá nikdy nevyjde z módy. Trh ponúka široký sorti-
ment záhradného nábytku z tuzemských i exotických 

Dôležitým údajom 
pri záhradných 
hojdačkách a 
hojdacích sieťach 
je nosnosť.

exTerIér
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drevín, tiež z prútia a ratanu, ktorý je však potrebné 
pravidelne ošetrovať. Aj záhradný nábytok z  hliníka 
a ocele je stále v kurze. Je obľúbený najmä z dôvodu 
dlhej životnosti a nenáročnej údržby. Pre mnohých je 
však favoritom záhradný nábytok vyrobený zo zmesi 
tvrdých plastov, ktoré verne dokážu napodobniť rôzne 
druhy prírodných materiálov. Moderný plastový náby-
tok pôsobí nielen elegantne, ale je aj takmer nezniči-
teľný. Je dobre vedieť, že najmenej starostí budete mať 
s údržbou záhradného nábytku z hliníka, z nehrdzave-
júcej ocele a z plastu. Svoju pozornosť však zamerajte 
aj na nosnosť jednotlivých modelov a na možnosť ich 
zaťaženia.

LÍNIA radí
V exteriérovom nábytku možno 

relaxovať bezstarostne a pohodlne. 
Stačí si len vybrať ten správny. 
Taký, ktorý je pohodlný, odolný, 

pevný a stabilný, no pritom aj ľahký. 
Flexibilita a dobrá skladovateľnosť je 

vítaným bonusom.
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Zelené strechy nie sú žiadnou novinkou, sú známe už 
oddávna. Medzi najstaršie vegetačné strechy možno 

považovať visuté záhrady kráľovnej Semiramis, ktoré 
zastávajú jedno z popredných miest medzi siedmimi 

divmi starovekého sveta.

Dajte zeleNú 
zeleNej

ZáhrAdA
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Vegetačná strecha na rodinnom dome môže mať 
rôzne podoby. Od pestrej strechy, na ktorej sú 
stromy, kríky, trávy a  trvalky, až po jednodu-

chú rôznofarebnú a takmer až bezúdržbovú strechu, 
ktorá mení farby počas celej sezóny. Dnešné rodinné 
domy majú najčastejšie sedlové strechy, ktoré sú po-
kryté buď škridlou, alebo plechom. Alebo majú strechy 
ploché, väčšinou zasypané vrstvou štrku. Strechy však 
môžu vyzerať aj pestrejšie a dokonca z nich môže byť 
aj úžitok. A tým úžitkom nie sú myslené len plodiny. 
Vegetačné strechy tiež šetria náklady za energie a po-
skytujú množstvo ďalších výhod.

Výhody a prednosti 
Zelené strechy tlmia teplotné výkyvy v interiéri domu 
počas leta, aj v zime. Tvoria dodatočnú tepelno-izolač-

nú vrstvu, ktorá vo vnútri domu udržiava stabilnejšiu 
teplotu. Je to vďaka hrúbke substrátu a vďaka rastli-
nám, ktoré odrážajú slnečné žiarenie. Ďalším benefi-
tom je vyparovanie vody z  rastlín, čím sa ochladzuje 
okolité prostredie. Dom s vegetačnou strechou môže 
mať v interiéri teplotu vzduchu nižšiu o 2 až 4 °C. Vďa-
ka prírodnému ochladzovaniu, nie je preto nutné in-
teriér v  lete v  tak vysokej miere klimatizovať, čím sa 
znižujú náklady na energie. Úspory môžu dosiahnuť 
až 70 %, v závislosti od konkrétnej stavby. A naopak, 
v zimnom období, zabraňuje zelená strecha tepelným 
stratám. Ak je na streche rodinného domu inštalova-
ná vegetačná strecha, tá chráni aj hydroizoláciu domu 
pred degradáciou v dôsledku kolísania teplôt a pôso-
bením UV žiarenia. To predlžuje životnosť hydroizo-
lácie minimálne o dvojnásobok a znižuje aj investície 

Branislav Siklienka
odborník na 
vegetačné strechy 
info@skygardens.sk
www.zelená-strecha.sk 
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ZáhrAdA

na jej výmenu. Vegetačné strechy umožňujú tiež zadr-
žiavať atmosférické zrážky, čo je prospešné v obciach 
i v mestách, ktoré majú problémy so záplavami, alebo 
majú nedostatočne vybudovanú kanalizačnú kapacitu. 
Zelené strechy dokážu zadržať 30 až 90 % zrážkovej 
vody. 

Iné pozitívne efekty
Z  dôvodu nízkej povrchovej teploty vďaka rastlinám 
nedochádza na strechách, kde sú inštalované fotovol-
taické panely, k ich prehrievaniu. Rastliny opäť posky-
tujú chladiaci efekt. Efektivita panelov sa tak zvyšuje 
o 2 až 3 %. Dôležitým aspektom pri navrhovaní tohto 
typu strechy je však voľba správnej vegetácie, aby bola 

nenáročná na údržbu a nevyžadovala si pravidelné ko-
senie. Vegetačné strechy majú pozitívne efekty aj na 
naše zdravie a  prostredie, v  ktorom žijeme. Dokážu 
zachytávať prach a oxid uhličitý, čím zlepšujú kvalitu 
ovzdušia. Zelené strechy vďaka pestrosti svojej vege-
tácie tiež zvyšujú biodiverzitu. Možno na nich vidieť 
motýle, včely a vtáky, ktoré prinášajú kus prírody bliž-
šie k našim domovom.

Technická pripravenosť
Zelenú strechu je možné inštalovať na plochej aj šik-
mej streche. Dôležitá je jej technická pripravenosť, 
respektíve možnosti jej úpravy pre potreby ozelene-
nia. Pred tým, ako sa pustíte do realizácie, overte si, 
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či je inštalácia zelenej strechy na vašom dome mož-
ná. V prvom rade je dôležitá statika. Najľahšie zelené 
strechy majú v  nasýtenom stave hmotnosť od 80 kg 
na meter štvorcový. Údaje o možnom zaťažení strechy 
nájdete v projektovej dokumentácii domu, alebo o po-
súdenie požiadajte statika. Nikdy však neinštalujte ze-
lenú strechu bez preverenia tohto údaju. Mohlo by sa 
totiž stať, že sa strecha jedného dňa ocitne vo vašej 
obývačke. Ďalším krokom je preverenie kvality hydroi-
zolácie. Často sa na izoláciu strechy používajú asfalto-
vé pásy, alebo plastové fólie, ktoré sú ako podklad pre 
zelenú strechu vhodné. Na škridlu a  plech vegetač-
nú strechu inštalovať možné nie je. Pred realizáciou 
tiež musí byť vykonaná tesnosť hydroizolácie, aby zo 

strechy nezatekalo. Pri starších domoch je potrebné 
skontrolovať aj to, či sa na hydroizolácii neobjavujú 
mikro trhliny. 

Aký typ vybrať 
Na väčšinu rodinných domov sa obvykle inštalujú ex-
tenzívne zelené strechy. Tie sú vysadené suchomil-
nými rastlinami – rozchodníkmi, trávami a  machmi, 
ktoré si nevyžadujú špeciálnu údržbu, ani automatic-
ký zavlažovací systém. Údržba suchomilnej strechy 
v sebe zahŕňa dvakrát za rok kontrolu, aby sa zo stre-
chy odstránili nežiaduce buriny a  pohnojili niektoré 
typy porastov. Kvôli nízkej váhe je tento typ strechy 
možné realizovať na takmer všetkých strešných kon-
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štrukciách. Investícia do tohto typu vegetačnej stre-
chy je najnižšia, predstavuje sumu od 30 € za meter 
štvorcový a inštalácia trvá približne jeden až dva dni. 
Pokiaľ to statika dovolí, na rodinných domoch je mož-
né zrealizovať aj intenzívne zazelenenie. Intenzívna 
zelená strecha je plnohodnotnou záhradou i pobytový 
priestor, na ktorom možno cvičiť, relaxovať a užívať si 
prírodné prostredie. Tento typ strechy umožňuje pes-
tovanie širokej škály rastlín, kríkov a  stromov, môže 
slúžiť aj na pestovanie ovocia a zeleniny, no vyžaduje 
si zavlažovací systém a pravidelnú údržbu.

Kedy začať plánovať 
Zelenú strechu je ideálne začať plánovať už pri pro-
jektovaní rodinného domu. Vyhnete sa tým zbytoč-
ným komplikáciám a dodatočným nákladom na úpravu 

strechy. Dôležité je myslieť najmä na statiku a niektoré 
špecifické detaily, ktoré sa pri vegetačných strechách 
uplatňujú. Plány je dobré konzultovať s odborníkmi na 
zelené strechy, ktorí majú potrebné informácie a skú-
senosti. Viete, že zelené strechy sú podporované aj 
prostredníctvom fondov z  EÚ a  cez granty jednotli-
vých miest a obcí? O aktuálnych dotáciách sa možno 
informovať na príslušných miestnych úradoch. V sú-
časnosti podporuje budovanie zelených striech naprí-
klad mesto Bratislava, príspevok je možný až do výšky 
50 % z preinvestovaných nákladov, maximálne však do 
výšky 1000 € na jedného žiadateľa. No zelenú strechu 
je dobré vnímať ako investíciu a nie ako náklad. Vlo-
žené prostriedky sa totiž vrátia v podobe zlepšeného 
životného prostredia a zníženia nákladov za využívané 
energie v dome. 
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Mnohí realizáciu 
vegetačnej strechy 
na rodinnom dome 
zavrhnú len preto, 

že nie je pohľa-
dová, avšak tento 

estetický faktor 
prevyšuje množ-

stvo výhod, ktoré 
zelená strecha na 

rodinnom dome 
poskytuje.  
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Jedinečné vodovodné batérie, ktoré Vám 
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