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stretnú
Nová kúpeľňa. Alebo konečne rekonštrukcia tej starej? Nová
dlažba na terase? Od prípravy podkladu, výberu kvalitnej lepiacej
malty, až po škárovanie. Systémové riešenie Baumacol je
garanciou trvácnosti a harmónie v každom detaile. Škárovacia
hmota Baumacol PremiumFuge je pružná, vodeodolná a má
zvýšenú odolnosť voči zašpineniu a mikroorganizmom. Zabezpečí
obkladaným plochám krásu a trvácnosť na veľa rokov. Optimálnym
doplnkom k škárovacej hmote je trvalo elastický silikónový tmel.

Systém pre obklady a dlažby
Kompletný systém pre lepenie a škárovanie
Ľahké a jednoduché spracovanie
Spoľahlivé a trvácne riešenie

My šlienk y s budúcno sťou.
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Editoriál
Obklopte sa hrejivými doplnkami

Foto: Petra Baranovičová

Záver roka tradične patrí jesenným farbám, no tiež premenlivému
a sychravému počasiu. Do chladných a daždivých dní je preto dobré
vyzbrojiť svoje príbytky hrejivými materiálmi, ktoré evokujú teplo
a rodinnú pohodu. Kedysi patrila textilu v našich domoch a bytoch všetka
česť a sláva, no ani z dnešných moderných obydlí by sa nemusel celkom
vytratiť. Pokiaľ považujete záclony či závesy za zbytočné lapače prachu
a textilné obrusy vám prídu až príliš staromódne, skúste vsadiť na
dekoratívne vankúše.
Počas dlhých jesenných a zimných večerov vám dizajnové vankúšiky
poskytnú pocit zázemia a navyše, vynovia vzhľad vašej domácnosti.
Obývačke dodajú iskru a šmrnc, spálňu obohatia o potrebnú dávku
romantiky a do detskej izby vnesú viac farieb a hravosti. Tieto malé bytové
doplnky dokážu splniť akékoľvek želanie a ozvláštniť váš domov presne
tak, ako si to aktuálna sezóna či vaša momentálna nálada vyžaduje.
Stačí si len vybrať tie správne kúsky, ktoré ulahodia práve vašim očiam
a zvyklostiam.
ANDREA ROZBOROVÁ, šéfredaktorka

Moje vychytávky
pre vaše lepšie bývanie
V chladnom období roka sa k slovu dostávajú
bytové doplnky, ktorých cieľom je vytvoriť
pocit tepla a útulnosti. Kreslo, sedačka,
gauč či posteľ pôsobí úplne inak, keď sa
vyzdobí vankúšmi, ktoré navyše prispejú aj
k väčšiemu pohodliu.
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Rozhovor pri kávičke
s Petrom Lipom

P

eter Lipa je nielen popredný jazzový spevák
a skladateľ, ale aj zakladateľ, dramaturg, organizátor a moderátor úspešného medzinárodného festivalu Bratislavské jazzové dni. Je prezidentom
Slovenskej jazzovej spoločnosti, držiteľom ceny prezidenta republiky a ceny Ladislava Martoníka.
Naša najvýznamnejšia osobnosť slovenskej jazzovej scény je tiež niekoľkonásobným laureátom ceny
Krištáľové krídlo a držiteľom ocenení Aurel - album
roka, producent roka a iné. Tiež má za sebou porotcovské skúsenosti v medzinárodných súťažiach. Pôsobil v porote International Jury, ktorá hudobníkom
celého sveta udeľuje prestížne ocenenia European
jazz prize. Peter Lipa je však aj žurnalista. Roky pracuje
ako redaktor pre rôzne rozhlasové stanice. Na stanici Devín vysiela už vyše štyridsať rokov Jazzový klub
a reláciu Ars musica.

Ako si spomínate na rodný Prešov?
V Prešove som prežil prvých sedemnásť rokov svojho
života. Také dlhé obdobie zanechá na každom človeku
stopy a množstvo spomienok. Ja som vďačný za to, že
to bolo v Prešove, že to bolo také, aké bolo. Až časom
som zistil, že mám určitú schopnosť na nepríjemné udalosti zabúdať, alebo jednoducho sa k nim viac
nevracať. Preto mám mojich prvých sedemnásť rokov
života v pamäti uložených ako príjemný, šťastlivý, spokojný a užitočne strávený čas.
Ako ľahko či rýchlo ste sa aklimatizovali v Bratislave?
Bratislava bola pre mňa vstup do nového života. Môj
príchod mal veľkú dávku zvedavosti a plno očakávaní
vo všetkých súčastiach môjho života. Škola, internát,
život ako taký a samozrejme dievčatá. To všetko ma
čakalo v úplne novej forme. O hudbe som v tých ča-

7

ZAUJÍMAVOSTI

soch vôbec neuvažoval. Bol som fanatický poslucháč,
len pre seba a mojich priateľov som spieval a hral na
gitare.
Kedy ste mali svoju prvú vlastnú domácnosť?
To je zaujímavá „story“. Po promócii v decembri 1968
som sa rozhodol ostať v Bratislave. Býval som na priváte, v rodine veľmi príjemných ľudí, u Tokárovcov.
Niekedy v roku 1974 mi pridelilo Staré mesto neobývateľný priestor na Čajakovej ulici, ktorý som si upravil
na byt 4. kategórie. Boli to dve miestnosti, kuchyňa
a izba, v typicky prízemnom dome, s dlhým dvorom.
O detailoch nebudem ani hovoriť, len pre ilustráciu
uvediem, že v byte nebola ani tečúca voda. Nábytok
som si robil sám, s dvoma stolármi. Dizajn mi navrhol
môj priateľ, architekt Rastislav Vacho. Prvý oficiálny
byt som mal až neskôr, keď som sa oženil. Mal veľkú predizbu, z ktorej sa vchádzalo do troch izieb. Byt
bol pekný a svetlý, no na treťom poschodí bez výťahu.
V ňom vyrástli moji dvaja synovia.
Je pre vás dizajn domácnosti dôležitý?
Neviem generálne charakterizovať svoj vkus, lebo dávam prednosť funkcii pred dekoratívnosťou. Pre mňa
bolo vždy dôležité mať v byte to „svoje“ miesto. Predtým bol pre mňa dôležitý aj stôl, dnes ho potrebujem
už len preto, aby som mal na ňom počítač. Kedysi som
bazíroval na tom, aby som mal svoj vlastný priestor na
počúvanie hudby. Dnes sa to trochu stransformovalo a často počúvam hudbu cez slúchadlá. Čas celko-
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vo zmenil mnohé moje zvyky. Aj knihy si kupujem do
čítačky. S mojou partnerkou Zuzanou som sa dostal
k množstvu výtvarných diel. To je nový prvok v mojom
živote. Presnejšie povedané, vždy som mal rád výtvarníkov a ich diela, ale dlho mi stačili plagáty, fotografie
a úžitkové umenie.
Kde najradšej relaxujete?
Dobrá posteľ je podmienkou dobrého bývania. Kreslo
– pohodlné, s možnosťou vyložiť si nohy, je tiež mimoriadne dôležité. Na odpočinok, na čítanie kníh, aj
na počúvanie hudby. Sedačku rád prenechávam ostatným. A do tretice - sedenie pri jedálenskom stole. Ako
tradičný Slovák rád trávim čas v kuchyni. K vareniu sa
síce nedostanem, ale rodinný život sa vždy žije v kuchyni. A ak môžem, tak vo voľnom čase vyrážam na
prechádzky. V lete rád plávam a hrávam stolný tenis.
Ste mestský, alebo vidiecky typ?
Som mestský človek, ale vekom zisťujem, že túžim aj
po prírode. Dom som už mal. Bývanie v byte mi postačuje najmä preto, lebo takéto bývanie generuje menej
starostí. Posledných päť rokov, hlavne posledný polrok, som často na chate a zistil som, že možno dozrel čas na to, aby som sa stal vidiečanom. To je veľmi
objektívne konštatovanie. Zrazu som pochopil, že mi
mesto až tak nechýba. Bývam v prírode tak dlho, ako
nikdy predtým. Síce z donútenia, ale vôbec mi to nevadí. Stále pracujem, svoju prácu mám rád a táto skutočnosť je aj pre moje bývanie veľmi dôležitá.

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: archív PL

Peter Lipa pozná
publikum na
mnohých miestach
našej zemegule.

1995–2020
www.trachea-dvierka.sk

NAJLEPŠIE NÁBYTKOVÉ DVIERKA S TRADÍCIOU ŠTVRŤ STOROČIA

Trendová pomocníčka pre
zdravšie varenie v 21. storočí
Máte chuť na chrumkavé hranolčeky, vyprážaný syr, fritované
kuracie nugety, miluje tempura zeleninu a morské plody, alebo
si dáte radi pri pozeraní TV popcorn? Nad týmito gastro hitmi
malých aj veľkých, ktoré sa pripravujú na rozpálenom oleji, však
výživoví poradcovia a osobní tréneri krútia hlavami a varujú
pred rizikom zvýšenia cholesterolu, nadváhou a ťažkosťami
s trávením. Preto si ich pripravte šetrnejšie, takmer bez
použitia oleja. Fritovanie, pečenie a vyprážanie horúcim
vzduchom je popri varení v pare veľkým hitom v modernom
stravovaní 21. storočia. S tým vám ochotne pomôže digitálna
teplovzdušná fritéza Orava Airy 1. Počas tepelnej úpravy
čerstvých aj mrazených surovín v nej cirkuluje horúci vzduch,
vďaka čomu budú chrumkavé delikatesy zo všetkých strán
fajne prepečené, ostanú však šťavnaté a vy si ich môžete
dopriať bez výčitiek svedomia. Orava Airy 1 sa rýchlo nahreje, ponúka 12 prednastavených varných programov alebo možnosť
jednoduchého nastavenia teploty a času prípravy podľa osobných preferencií na dotykovom LED paneli, má až 4,6-litrovú varnú
nádobu s nepriľnavým povrchom a pri varení vám ušetrí až 60 % času. Rýchlu večeru, pochúťku na párty či slávnostný obed
v zdravšej verzii budú mať hladoši na tanieri skôr, než by sa nazdali. Nebojte sa s ňou aj experimentovať – upečie vám aj fajný
domáci chlebík s chrumkavou kôrkou či šťavnaté mafiny. Orava Airy 1 za 99 € je skvelý tip aj na vianočný darček. www.orava.eu

Dokonale čistý vzduch
Dobre vybraný odsávač pár vás odmení vzduchom bez výparov,
dymu a nadbytočnej pary. Nová rada inteligentných digestorov vďaka
technológii 6. ZMYSEL zabezpečí v kuchyni dokonale čistý vzduch.
Spotrebiče sa vyznačujú mnohými funkciami, nízkou hlučnosťou
a minimalistickým dizajnom. A navyše, inteligentné osvetlenie
vytvára v kuchyni príjemné prostredie, presne podľa prebiehajúcich
činností a aktuálnej nálady. www.whirlpool.sk

Moderná sklenená ovládacia
doska Visign for Style 25 nielen
šetrí vodou, ale funguje úplne
bezdotykovo.

Ovládacie dosky
pre úsporné bývanie
Ovládacie dosky sú jedným zo základných dizajnových
prvkov modernej toalety. Okrem svojej typickej funkcie, akou je
splachovanie a estetického oživenia daného priestoru, umožňujú
tiež významnou mierou šetriť prírodné zdroje. Viete ako?

Visign for Style 23 pre úsporné
splachovanie toalety.

Kto navyše túži po úspornej vychytávke, môže si vybrať úplne bezdotykovú ovládaciu dosku Visign for
Style 25. Pred ňou potom stačí ležérne mávnuť rukou
a dielo je vykonané!
www.viega.sk/Visign

Text a foto: Viega

Je štatisticky overené, že osobná hygiena (kúpanie,
sprchovanie) a splachovanie toalety znamená najväčšiu záťaž pre peňaženky majiteľov domácností, čo sa
spotreby vody týka. Aj preto je automatické splachovanie s možnosťou preddefinovaného množstva splachovanej vody tým najlepším riešením pre úsporné
bývanie. Ovládacie dosky Viega Visign spolu s predstenovým prvkom Prevista umožňujú nastaviť malé
aj veľké množstvo splachovanej vody, a to v rozmedzí
2/3/4, resp. 3,5/4,5/6/7,5 litrov. V kombinácii s vhodne tvarovanou a bezokrajovou keramickou misou je
potom možné nastaviť naozaj aj to najmenšie možné
nastaviteľné množstvo pre dostatočne čisté spláchnutie toalety. Ušetrené kubíky čistej vody, ktoré by inak
zbytočne pretiekli do odpadu, sa pri bežnej prevádzke
dajú už po niekoľkých mesiacoch rátať v desiatkach.

Sprchový žliabok Viega Advantix Cleviva

Dokonalý dizajn, ktorý vám bude
ležať pri nohách.

viega.sk/Cleviva

Nadčasový dizajn a ľahká údržba: Viega Advantix Cleviva
Štýlová a moderná kúpeľňa nemusí byť len predstava. Sprchové žliabky Advantix Cleviva vám ju
pomôžu zhmotniť. Kvalitná ušľachtilá oceľ, vymeniteľné vkladacie prvky a decentné farby dodajú
každej kúpeľni punc elegancie. Sprchový žliabok spĺňa navyše aj tie najvyššie hygienické nároky.
Čistenie odtoku je nenáročné a všetky jeho priestory sú ľahko prístupné. Vy si volíte dizajn
a dĺžku, o bezchybnú funkčnosť sme sa už postarali my.
Viega. Connected in quality.
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Romantický
domov plný
svetla
Jedinečné kresby Kery Till zdobia
nielen knihy, filmové plagáty či
kancelárske potreby, ale aj módne
oblečenie, posteľnú bielizeň a bytové
doplnky. Maľby - vzory a symboly,
ktoré úspešná ilustrátorka
a dizajnérka s láskou tvorí pôsobia
pozitívne, sviežo a moderne, ako celá
jej domácnosť.
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Bez veľkorysého
pracovného stola si
Kera Till svoje obydlie
nevie ani predstaviť.
14

Interiér

H

lavným dôvodom, prečo si dizajnérka Kera
Till vybrala v Mníchove práve tento byt za
svoj domov, bolo svetlo. Páči sa jej, keď sú
izby v jej domácnosti mimoriadne svetlé, keď slnečné lúče prúdia do miestností z rôznych strán a môžu
v nich vytvárať jedinečnú hru svetla a tieňov. Naša
hostiteľka považuje svetlo za najdôležitejší prvok v interiéri. Čo sa štýlov týka, páči sa jej vintage, no tiež
príbytky zariadené s minimalistickým poňatím. Má
však slabosť aj na bohémske obydlia umelcov, ktoré
občas pôsobia výstredne, až chaoticky. Z umeleckých
období Kera miluje Impresionizmus, Jugendstil, Pop
Art a Street Art.

Bez plánu a konceptu
Na otázku, akým štýlom sa nechala inšpirovať pri zariaďovaní svojej vlastnej domácnosti, nám naša hostiteľka odpovedala: „Ak mám byt úprimná, tak musím
povedať, že pri zariaďovaní svojej domácnosti som
nemala vôbec nič vopred naplánované. Neexistoval
žiaden plán, žiadna koncepcia. Byt som začala zariaďovať vecami, ktoré som za roky života nazbierala
a mala práve k dispozícii. Myslím si, že ak sa mi niečo
páči, automaticky sa to hodí ku zvyšku môjho nábytku, pretože všetky veci spoločne vyjadrujú môj vkus.
Páči sa mi však aj myšlienka veľmi upraveného a dobre naplánovaného interiéru. Taký koncept možno raz,
pri zariaďovaní mojej ďalšej domácnosti, v budúcnosti
uplatním.“

Naša hostiteľka
považuje dizajn
a pohodlie v
domácnosti za
dva rovnocenné
faktory.
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Kera miluje textil, ktorý ju fascinuje
a zároveň inšpiruje k tvorbe. Vie,
že správne zvolené bytové dekorácie
dodajú interiéru dušu, štýl a výraz.
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Za týmto stolom vznikla
pôvabná kolekcia vankúšov,
ktorú dizajnérka navrhla
a vytvorila pre Westwing.
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Nežné, svieže doplnky
Nábytok a bytové doplnky si talentovaná dizajnérka vyberá podľa toho, či je konkrétny kus jedinečný.
No v prípade vecí, ako je posteľ, gauč či stoličky, je
pre ňu prioritou kvalita a pohodlie. Čo sa materiálov
týka, naša hostiteľka obľubuje drevo a papier. Aj keď
papier nie je prvý materiál, ktorý jej pri premýšľaní
o zariaďovaní interiéru príde na um. Papier je materiál, s ktorým často a rada pracuje, preto ho má
vždy a všade vo svojej domácnosti veľa. Kere sa páči

množstvo druhov farieb, no pri práci i zariaďovaní interiéru uprednostňuje biele či sivé podklady, na ktoré nanáša niečo farebnejšie. Príkladom je sivý gauč
v obývačke, na ktorom je veľa vankúšikov z kolekcie,
ktorú navrhla a zrealizovala pre Westwing. Pri tvorbe
kolekcie Westwing sa dizajnérka nechala inšpirovať
dievčenskými prvkami - hrou a zábavou. Vytvorila
bytové dekorácie, ktoré na prvý pohľad zaujmú svojim pôvabom. Vzory a symboly pôsobia nežne, ľahko
a sviežo.

Umelecké dekorácie vyčaria
v interiéri pocit
útulnosti.
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Záľuby a koníčky
Kera vo voľnom čase rada číta a cestuje. Jej obľúbenými destináciami sú veľkomestá. Miluje Paríž, Londýn
a New York, ale aj Tokio a Soul. Jej koníčkom je aj varenie a k tejto téme nám s úsmevom na tvári povedala:
„Rada varím, aj keď nie som na varenie veľmi talentovaná. Varenie mi však pripadá zábavné a skvelo pri
ňom relaxujem. No nevarím zložité jedlá. Nemám na to
schopnosti, ani trpezlivosť. Najradšej pripravujem jednoduché pokrmy z ryže a z cestovín. Voľného času ale
veľa nemám, pretože mnoho pracujem. V súčasnosti sa
snažím čo najviac času venovať svojej rodine, ktorá je
v mojom živote najdôležitejšia. Ale hádajte, čo by som
urobila, keby som dnes nečakane mala voľný čas? Samozrejme, že by som kreslila!“
Ďalšie inšpiratívne návštevy
nájdete aj na www.linia.sk
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Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: WESTWING

Nápady a inšpirácie
Naša hostiteľka vo svojej domácnosti najradšej relaxujete na gauči v obývačke, alebo v kuchyni pri varení. Tvrdí, že má obrovské šťastie, že môže pracovať
z domu, lebo doma môže tvoriť kdekoľvek - aj v posteli,
čo robí často. A odkiaľ čerpá inšpirácie? Na túto otázku nám Kera odpovedala: „Rada cestujem, navštevujem
výstavy a mám blízky kontakt s prírodou - to všetko sú
moje klasické inšpiratívne zdroje. Väčšinou však najviac
nápadov dostávam za svojim pracovným stolom. Moja
odpoveď môže niekoho sklamať, no tvrdá práca je často
oveľa dôležitejšia, než samotná inšpirácia. Samozrejme,
existujú chvíle, keď sa nápad objaví úplne nečakane, ale
najlepšie výsledky najčastejšie dosiahnem trávením
množstva času nad projektom, jeho niekoľkonásobnou
revíziou a hľadaním nových spôsobov spracovania.“

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

SPACEWER
PODLAHY

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

123podlahy.sk
LAMINÁTOVÉ PODLAHY

CLASSEN, KAINDL, KRONO original, SWISS KRONO, EGGER
DUB ALDABRA 3463 –
DUB MURANO 3501 –
DUB GRAND 2594 –
DUB DENVER 2898 –
JASEŃ SHAMONAI –

hrúbka 8 mm / AC4 komerčná záťaž, 6,98 EUR/m2
hrúbka 8 mm / AC4 komerčná záťaž, V-Drážka, 7,99 EUR/m2
hrúbka 8 mm / AC4 komerčná záťaž, V-Drážka, 7,99 EUR/m2
hrúbka 8 mm / AC4 komerčná záťaž, 7,28 EUR/m2
hrúbka 7 mm / AC3 najvyššia bytová záťaž, 5,98 EUR/m2

BAMBUSOVÉ PODLAHY
EXCLUSIVE DESIGN

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

VINYLOVÉ PODLAHY

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

DOPRAVA NA CELÉ SLOVENSKO ZDARMA.

TOVAR UHRÁDZATE AŽ PO JEHO PREVZATÍ.

Nerozlučná dvojka
v talianskom štýle
Hliník a sklo je nesmrteľná kombinácia, ktorá sa
presadzuje predovšetkým v moderných interiéroch.
Dizajnérom, architektom a výrobcom umožňuje vytvárať
nevšedné a nadčasové riešenia. A presne touto cestou sa
vydala aj spoločnosť J.A.P. Slovakia.
Spoločnosť J.A.P. Slovakia, výrobca dizajnových dverných systémov, vsádza predovšetkým na neoddeliteľný tandem v podobe skla a hliníku. „Inšpiráciu pre naše
produkty hľadáme na prestížnych talianskych veľtrhoch a tomu potom prispôsobujeme vývoj našich noviniek. Snažíme sa uvádzať na trh také prvky, ktoré sa
navzájom dopĺňajú a ktoré spolu korešpondujú. Vďaka
vlastnej výrobe sme v produkcii úplne sebestační, čo
nám zároveň umožňuje vytvárať atypické prvky klientom priamo na mieru,“ vysvetľuje Petr Paksi, obchodný
riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá sa za takmer

30 rokov svojej existencie vypracovala z malej firmy na
producenta, ktorý na Slovensku udáva trendy.
Inovatívny prístup
Pôvodne spoločnosť začínala ako výrobca sťahovacích
schodov, ktoré má stále v ponuke, no v súčasnosti sú
jej vlajkovou loďou stavebné puzdrá a skryté hliníkové zárubne. Oboje je doplnené o dvere, tiež z vlastnej
produkcie, ktoré sú svojou konštrukciou postavené na
kombinácii hliníkového rámu a sklenej výplne, alebo
ďalších materiálov. Inovatívny prístup k výrobe umož-

Text a foto: JAP

ňuje spoločnosti vytvárať nevšedné interiérové riešenia, ako sú napríklad dvere so vzhľadom umeleckého
diela vďaka výplni z Grafoskla so zalaminovanými motívmi, alebo dvere so sklenenou výplňou, ktoré vďaka
špeciálnej vnútornej výplni dokážu izolovať hluk, čo je
v prípade dverí so sklom takmer nevídaná vec.
Atypické riešenia
V portfóliu tohto výrobcu, ktorý sa nebojí atypických
riešení, nájdete aj celosklenené dvere a steny, sklene-

né obklady, exteriérové a interiérové schodiská, nerezové a sklenené zábradlia či posuvné systémy, ktoré
umožňujú vytvárať pohyblivé priečky, tiež jedinečný
obkladový systém EFEKTA. Všetko je vyrábané tak, aby
spolu korešpondovalo a ladilo v jednom fungujúcom
celku. Chcete si tieto unikátne prvky prezrieť v plnej
kráse? Navštívte showroom J.A.P. Slovakia, ktorý nájdete v Bratislave na Zadunajskej ceste 12, kde ste vítaní
vo svete interiérov v talianskom dizajne.
www.jap.sk

Kombinácia
skla a kovu je v
interiérovom dizajne nesmrteľná
klasika, ktorá sa
nezunuje.
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Jaroslava Bašistová
odborníčka na
Floral Design
jaroslava@hanali.sk
www.hanali.sk

Kvety ako súčasť
životného štýlu
Kvety fascinujú ľudí od nepamäti. Vďaka ich
kráse, pôvabu, vôni a nekonečnej farebnej
škále majú v príbytkoch nezastupiteľné miesto.
A v súčasnej pretechnizovanej dobe sa význam
zelene v domácnosti ešte viac umocňuje.

Č

ím viac sa zrýchľuje životné tempo, tým viac
je pre človeka dôležité, aby si dokázal vo svojom obydlí vytvoriť oázu pokoja. Kvety sa stali
pre mnohých prirodzenou súčasťou životného štýlu.
Prehĺbili sa znalosti ohľadom ich aranžovania a rozšírila sa aj dostupnosť rastlín. Dobré je, že dnes ľudia
vo svojich domoch a bytoch siahajú nielen po kvetoch,
ale aj po iných prírodných materiáloch, aby mohli žiť
v zdravom a v estetickom prostredí.

Originálne akcenty
Vedeli ste, že floristika či inak povedané - spôsob
aranžovania kvetov, je určitý druh umenia? Aranžovanie povyšuje kvety, rastliny a iné doplnky na neopakovateľné objekty, ktoré vyvolávajú v ľuďoch pozitívne pocity. Zvolené línie a tvary môžu interiéru
dodať dynamiku, podporiť aktivitu či koncentráciu,
no vedia aj upokojiť. Žiarivé farby kvetov dokážu
zlepšiť náladu, dodať energiu a pastelové farby môžu
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priestor zjemniť. Okrem blahodarných účinkov zelene
na zdravie, z hľadiska dizajnu môžu kvety v priestore
vytvárať originálne akcenty. A ich výnimočnosť možno ešte umocniť druhom zvolených prvkov. Hlavnú
úlohu pritom zohrávajú farby a štruktúry, ktoré buď
s priestorom harmonizujú, alebo do neho vnášajú
kontrast. Pokiaľ chcete vytvoriť špecifický priestor -
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napríklad s nádychom exotiky, mali by aj zvolené kvety a rastliny korešpondovať s jeho celkovým konceptom. To znamená, že do interiéru s ázijskými prvkami
siahnite napríklad po bambuse, alebo v ňom vytvorte
trendovú kokedamu. A naopak, do takéhoto interiéru neumiestňujte napríklad kaktusy, ktoré pre ázijský
štýl nie sú typické.

Výber vhodnej vázy
Čerstvé kvety vo váze sú najjednoduchšou cestou, ako
si zútulniť domácnosť a tešiť sa z pohľadu na každý
deň sa meniaci kúsok prírody. Základom úspechu je
v prvom rade voľba vhodnej vázy, ktorú vyberte podľa typu materiálu, účelu, spôsobu a štýlu aranžmánu.
V neposlednom rade myslite aj na interiér, v ktorom

bude váza umiestnená. Aj vázy prešli v posledných rokoch dynamickým vývojom, pričom bohato zdobené
a symetrické krivky ich tiel v súčasnosti vystriedali
skôr minimalistické, hranaté a asymetrické tvary. Ak
je krásna už samotná váza, niekedy stačí na docielenie požadovaného efektu vybrať do nej iba jeden druh
kvetov. Nadstavbou voľného vkladania kvetov do váz je
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okrem väzby kytíc aj aranžovanie kvetov do nádob, čo
si však vyžaduje už určitú zručnosť.
Aranžovanie do nádob
Aranžmány v nádobách patria v súčasnosti k najobľúbenejším prvkom súkromného aj komerčného
interiéru. Kompozíciu ovplyvňuje zvolený estetický
štýl, sezónnosť a špecifiká priestoru. Aj v tomto prípade platí, že kvety by mali s nádobou vytvárať harmonický celok. Prípravu aranžmánu do nádoby je

28

možné prenechať profesionálnemu floristovi, no tie
jednoduchšie určite zvládnete aj sami. Okrem estetickej funkcie kvetov v prostredí, práca s kvetmi prináša
radosť z remeselnej práce, pocit uvoľnenia a sebarealizácie. Keď sa človek dotýka živého materiálu, zabúda na stres, mozog navodí ozdravné procesy, ktoré
vyvolajú príjemné pocity. A navyše, ak do tejto činnosti
zapojíte aj priateľov, rodinu či deti, radosť sa znásobí.
Vzájomná interakcia všetkých obohatí a poskytne nekonečný zdroj inšpirácie.

Pripravila: Jaroslava Bašistová; Foto: archív JB

Interiér

Jedinečný zamatový vzhľad

Text a foto: Trachea

Ak niečo patrí k výrazným prvkom súčasných interiérov,
tak matný povrch nábytku. A niet divu! Jedinečná hĺbka
a zamatový povrch eliminuje odrazové svetelné efekty
i nechcené odtlačky prstov, a to aj v prípade tmavých dekorov.
Ideálnym príkladom, prečo sa v žiadnom prípade nie je
potrebné báť praktickosti čierneho matného povrchu,
je nanolaminát SOFTIXX. „Povrch SOFTIXX je vďaka
unikátnej technológii výroby opatrený nanovrstvou.
Vďaka nej bez problémov odoláva odtlačkom prstov
a je tiež bez pórov. Na pohľad i na dotyk je hodvábne
mäkký,“ uvádza Martin Dusík, vedúci obchodného oddelenia spoločnosti Trachea, tradičného výrobcu, zaoberajúceho sa viac ako dvadsaťpäť rokov výrobou nábytkových dvierok a panelov, a pokračuje: „A aj napriek
tomu je SOFTIXX kráľom medzi odolnými povrchmi.
Pýši sa totiž podkladom z HPL laminátu, ktorý v spojení

s nanočasticami dodáva ploche odolnosť voči poškriabaniu, mechanickému poškodeniu i silným nárazom.“
Mať na výber
Vďaka všetkým týmto vlastnostiam sa tak estetický
aj úžitkový účinok matného povrchu v interiéri ešte
znásobuje. Nanolaminát SOFTIXX je preto skvelou
voľbou na dizajnový i funkčný nábytok a tiež na obkladové plochy, no znesie aj zaťaženie ako kuchynská
či stolová doska.
Viac informácií nájdete na www.trachea-dvierka.sk.

Interiér

Kuchynská abeceda
Zariaďovanie domácnosti je pomerne dlhý a občas
aj náročný proces, ktorý si vyžaduje dostatok času
a energie. Výber nábytku i bytových doplnkov je na
jednej strane zaujímavá a vzrušujúca činnosť, no
na druhej strane aj patrične zodpovedná.

V

súčasnosti sa v domoch a bytoch hojne
uprednostňujú otvorené dispozície. Otvorený
priestor reprezentuje istý životný štýl, ktorý
sa v dnešných menších bytoch stáva tak trochu aj nevyhnutnosťou. No pokiaľ má byť prepojenie jednotlivých obytných zón pohodlné a funkčné, je potrebné
precízne plánovanie. Ešte pred kúpou kuchynskej
zostavy, jedálenského nábytku či spotrebičov si treba
dobre premyslieť, čo od novej kuchyne očakávate, aby
v nej bola racionálna prevádzka.
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Otvorená dispozícia
Pri otvorenej kuchyni treba rátať s tým, že ak príde
nečakaná návšteva, nie vždy stihnete všetko upratať.
Praktické je preto schovať aspoň tú časť kuchyne,
kde najčastejšie pracujete, za plný či sklobetónový
múrik, alebo za barový pult. Pokiaľ si nepotrpíte na
dokonalosť, vtedy kuchynskú linku stačí od ostatného priestoru oddeliť jedálenským stolom. Na optické vymedzenie kuchynskej linky možno použiť aj
kuchynský ostrovček. No ak sa na ostrovčeku bude
nachádzať kuchynský drez či varná doska, na zho-

Kuchyne súčasnosti sú obvykle
technicky špičkovo vybavené,
no zároveň ponúkajú aj esteticky
dokonalý priestor, v ktorom sa
príjemne žije.

tovenie rozvodov treba myslieť vopred. Pri varení sa
najčastejšie používa plocha medzi drezom a varným
centrom. Pri príprave jedla sa medzi nimi budete pohybovať takmer neustále, preto je praktické umiestniť
ich na jednu pracovnú plochu vedľa seba.
Vzájomný súlad
Pri plánovaní otvorenej kuchyne treba dbať predovšetkým na funkčnosť a na to, aby sa jednotlivé zóny
navzájom nerušili. V kuchyni sa pracuje - varí, pečie, servíruje jedlo a umýva riad, preto sa v nej často

búcha a hrkoce. Umiestnenie kuchyne je v bytových
domoch vopred určené tým, kde sa nachádzajú rozvody vody a kanalizácie. Neoplatí sa ich presúvať na
iné miesto, pretože obvykle sa rozvody ťahajú cez
stavebné konštrukcie dosť komplikovane. Je lepšie
dôvtipne vyriešiť kuchynský priestor tam, kde je.
Najmä pri otvorenej dispozícii netreba zabudnúť, že
moderná kuchyňa je bez kvalitného digestora nereálna. No dbajte na to, aby kolien a redukcií v odťahovej šachte bolo čo najmenej. Spôsobujú totiž hluk.
A čo najmenej decibelov by mal produkovať nielen
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Súčasné kuchynské linky často
disponujú veľkorysými úložnými
priestormi. Ich vnútorné vybavenie
je premyslené a prepracované do
najmenších detailov.

Náš tip…

Pri výbere pracovnej
dosky je dobré upriamiť
svoju pozornosť na
kvalitné a hygienické
materiály, ktoré sa
ľahko udržiavajú.
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digestor, ale aj umývačka riadu a chladnička. Práčku do otvorenej kuchyne radšej ani neumiestňujte.
Výrobca síce môže deklarovať tichý chod pri praní,
nikdy však nezaručí to, že vás nebude vyrušovať odstreďovanie vody.
Premyslené plánovanie
Kuchynská linka a kuchynský nábytok sú investíciami na niekoľko rokov, preto pri ich výbere netreba

podceniť funkčnosť, ani dizajn. Vstavaná kuchynská
linka má byť umiestnená tak, aby v priestore bola plne
integrovaná, aby tvorila jednu líniu s bočnými stenami, ktoré ju obklopujú. Jedálenský stôl má byť dostatočne veľkorysý, kuchynské stoličky pevné, stabilné
a pohodlné. No nielen kuchynskú linku a jedálenský
nábytok, ale aj spotrebiče a ostatné kuchynské doplnky si naplánujte vopred detailne. V kuchynských
štúdiách a v obchodných centrách sú vystavené celé
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Pumpkin Spice Latte

kuchyne doslova ako na dlani. Môžete sa v nich pokojne prechádzať a starostlivo vyberať toľko, koľko
potrebujete. Ideálne je, ak si vopred všetko precízne
premyslíte, vymeriate, doladíte a návrh vzhľadu vašej
novej kuchyne vytvoríte aj s tými najmenšími podrobnosťami spolu s odborníkom. Kuchyňa by mala
byť navrhnutá tak, aby si všetky jej funkcie navzájom
neprekážali a dokonale spolu ladili.
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Pokiaľ je kuchyňa súčasťou otvoreného
obytného priestoru, pri jej zariaďovaní je
dôležité klásť dôraz nielen na funkčnosť,
ale aj na estetické stvárnenie. A keďže
je dlhodobou investíciou, oplatí sa
investovať do kvality.

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock

Starbucks rozširuje svoju vegánsku ponuku o ikonické Pumpkin Spice Latte. Obľúbený
nápoj, ktorý je kombináciou espressa, sirupu s príchuťou tekvicového koláča a napeneného
mlieka, ozdobeného šľahačkou a koreneným tekvicovým posypom. Môžete ho vyskúšať
nielen s vegánskym sirupom a s niekoľkými druhmi mliečnych alternatív, ale tiež s vegánskou
šľahačkou. Nezameniteľný nápoj je vo všetkých kaviarňach Starbucks dostupný v teplej aj
ľadovej verzii počas celej jesene. Ochráňte prírodu, nechajte si ho pripraviť do vlastného
tumblera či cold-cupu a navyše získate zľavu 0,30 €.

Očarujúci pár, ktorý
pomôže aj lahodí oku
Pripraviť si chutné a výživné raňajky nie je nič náročné, ak
vám v kuchyni trónia tí správni pomocníci. A keď ešte aj
vyzerajú štýlovo, je radosť s nimi pripravovať raňajky aj rýchlu
večeru. Takými je dvojica kuchynských pomocníkov odetá
v úchvatnom červenom antikorovom šate – varná kanvica
Orava Hiluxe a hriankovač na 2 hrianky Orava Crispo.
On hravo pripraví rozvoniavajúce, chrumkavé hrianky – vďaka
funkciám Defrost a Reheat aj z chleba práve vytiahnutého
z mrazničky. Ona má integrovaný analógový teplomer
zobrazujúci aktuálnu teplotu vody, čo poteší hlavne milovníkov
čaju. Tí totiž vedia, že nie každý druh čaju treba zaliať vodou
s teplotou 100 °C. V jej výbave nechýba vyberateľné filtračné
sitko na vodu, zmestí sa do nej až 1,8 l vody na zaliatie čaju,
kávy, instantnej polievky aj kaše pre celú rodinu, po zapnutí
zasvieti a po zovretí vody sa sama vypne. Nechceli by ste mať
tento atraktívny pár doma aj vy? Kanvica Orava Hiluxe môže
byť vaša za 49,90 €, hriankovač Orava Crispo za 44,90 €.
www.orava.eu

V riade PRESIDENT Stone
nič nepripálite!
Vhodný pre
nerezové
kuchynské
náradie!

Vhodný
do rúry!

Riad

PRESIDENT STONE

Vyprážanie, zapekanie aj láskyplné varenie. S týmto všetkým si poradia extrémne odolné
hrnce, kastróle aj rajnice PRESIDENT Stone! Luxusný kuchynský riad s nepriľnavým povrchom
z vonkajšej aj vnútornej strany nádob je ideálny na každodenné intenzívne používanie.
Unikátny povrch riadu s charakterom nelešteného prírodného kameňa sa nezľakne
kovového náradia a znesie aj spaľujúce teplo rúry na pečenie. Riad PRESIDENT Stone
je vhodný pre všetky typy sporákov vrátane indukčných.

Unikátny zvrásnený povrch
zabráni pripáleniu pokrmov!

www.tescoma.sk

36

Wellness
v domácnosti
Filozofia postavenia kúpeľne v dome
a v byte sa za posledné roky významne
zmenila. Kúpeľne sa stali vizitkou
kultúrneho bývania. Stali sa významným
predmetom záujmu vývojárov, dizajnérov,
výrobcov i užívateľov.
37

V

minulosti bola kúpeľňa vnímaná ako miestnosť, kde sa vykonáva len bežná hygiena, no
v súčasnosti má vo väčšine domácností významné postavenie. Dnes je kúpeľňa priestorom, kde
sa dá nielen umyť, ale aj zregenerovať. Veď voda a relaxácia patria prirodzene k sebe. Voda nielen očistí,
ale prospeje aj pokožke, svalom, kĺbom a tiež psychike, pretože s príjemnými pocitmi prichádza aj psychické uvoľnenie. Pojem wellness zahŕňa v sebe to, čo
prináša človeku radosť, čo prospieva jeho telu i duši.
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Sprchovanie ponúka skvelú vzpruhu a pohodlný kúpeľ zasa upokojenie. Čomu dávate prednosť vy?
Osviežujúca vzpruha
Aj vy patríte medzi tých, ktorí si svoju kúpeľňu naplno
užívajú? Ak práve stojíte pred otázkou, či si do novej
kúpeľne vybrať vaňu, alebo sprchovací kút, nech sa
rozhodnete akokoľvek, sortiment na aktuálnom trhu
s kúpeľňovým vybavením je naozaj bohatý. Pokiaľ
preferujete sprchovanie, v súčasnosti bodujú najmä

Interiér

Zabudnúť na starosti všedného
dňa a nechať sa rozmaznávať vo
voňavom kúpeli, ktorý poteší
unavené telo i vyčerpanú myseľ nie
je nikdy krok vedľa.

bezrámové bezbariérové sprchovacie kúty, ktoré sú
bez akýchkoľvek rušivých momentov. A ak nemáte vo svojej kúpeľni miesta nazvyš, skvelým tipom
sú posuvné či skladacie dvere a dvere s otváraním
dovnútra. Zástenu sprchovacích kútov najčastejšie
tvorí plast a tvrdené sklo. Zo zdravotného hľadiska
je najvhodnejšia výplň so špeciálnou antibakteriálnou
úpravou. A navyše, hĺbkovo upravené tvrdené sklo
pomôže aj pri jednoduchšej údržbe, keďže sa na ňom
tvorí menej vodného kameňa. Čo sa dizajnu týka, sú-

časné trendy kladú dôraz najmä na individuálne požiadavky užívateľov.
Príjemný relax
Milujete kúpeľ vo vani? Čo sa vaní týka, hoci je k dispozícii široká paleta rôznych rohových a asymetrických modelov, v rebríčku obľúbenosti stále vedú klasické obdĺžnikové vane. Keď chcete vsadiť na istotu,
tieto tradičné modely so štandardnými rozmermi sú
osvedčeným riešením. Z materiálov dominuje akrylát
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Elegantná vaňa je
šperkom každej
kúpeľne.
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a smaltovaná oceľ, nasleduje liaty mramor, kameň,
sklo a drevo, no posledné štyri materiály sú vzhľadom
na cenu skôr dizajnérskymi vychytávkami, než bežnými záležitosťami v kúpeľni. Pokiaľ chcete vaňu s pridanou hodnotou, zamerajte sa na typy s integrovaným
sedadlom, s držadlami, s vnútorným osvetlením a na
modely so zástenou. Z pohľadu dizajnu sú na výber
vane vysoké i nižšie, masívne i subtílne, oblé i hranaté a farebná škála je tiež nesmierne bohatá. A netreba
zabudnúť, že raj v kúpeľni ponúkajú najmä vírivé vane,
ktoré doprajú dokonalé uvoľnenie telu aj mysli.

Línia

radí

Zariaďovanie kúpeľne by malo začať
výberom dlažby a obkladu, nasleduje
vaňa, sprchový kút, toaleta, umývadlo
a vodovodné batérie. Na záver prichádza
rad na kúpeľňový nábytok, svietidlá,
zrkadlá a doplnky – poličky a vešiaky,
koše a dózy, predložky a textílie.

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Jika, Laufen
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Trendy vychytávky
do domácnosti
Pripravili sme pre vás vychytávky, ktoré
spríjemňujú život v každej modernej domácnosti.

JABLOTRON 100:
Lepší strážca ako
suseda či pes

nutý a vy sa môžete voľne pohybovať, červená zase
znamená STOP, objekt má zapnutú ochranu. Takéto
zapínanie a vypínanie dokáže ovládať úplne každý. Na
otvorenie garáže pre prichádzajúcu návštevu alebo na
spustenie zavlažovania záhrady počas vašej dovolenky
vám totiž stačí iba jeden dotyk. Keď sa niečo stane,
každý ocení PUSH notifikácie, ktoré mobilná aplikácia
MyJABLOTRON poskytuje. Tie sa zobrazia na vašom
mobilnom telefóne, hneď ako nastane kritická situácia. Budete tak okamžite vedieť o každom poplachu,
poruche či poklese teploty. Vzápätí si môžete prezrieť
a zistiť príčinu poplachu. Ide o najrýchlejšiu možnosť
zasiahnuť a ochrániť to najcennejšie, čo máte.

Praktický rodinný alarm JABLOTRON 100 dokáže nahradiť zvedavú susedu či strážneho psa. Na rozdiel od
nich môžete pomocou alarmu a jeho mobilnej aplikácie plnohodnotne ovládať svoju domácnosť, ako keby
ste boli za počítačom. Platforma využíva systém farebného semafora. Zelená znamená, že alarm je vyp-

Okrem toho alarm JABLOTRON ponúka množstvo
doplnkových a praktických vychytávok. Či už je to
zapínanie a vypínanie svetiel, uzavretie prívodu vody,
plynu alebo monitoring teploty v miestnosti. Ak máte
rodinný dom, oceníte aj ovládanie ohrevu bazéna, zavlažovania a osvetlenia v záhrade. Otvárať príjazdovú
bránu môžete len bliknutím diaľkovými svetlami. Už
tak viac nemusíte hľadať kľúče. www.jablotron.sk

Lepšia.TV:
Skutočná rodinná telka
Dnes môžete sledovať televízie cez internet kedykoľvek a kdekoľvek. Nudným reklamám a čakaniu odzvonilo. Základnou prednosťou je to, že vy rozhodujete
kedy a čo budete pozerať. Na sledovanie televízie cez
internet môžete využiť mobil, tablet, počítač či notebook. Samozrejmosťou je sledovanie programov cez
vašu Smart TV. Pre toho, kto nevlastní smart televízor
môže využívať Lepšia.TV box, ktorý obyčajný televízor
premení na moderné multimediálne centrum. Stačí
mať internetové pripojenie od ľubovoľného operátora,
nemusíte ani meniť svoj televízny prijímač. Rovnako
si nelámte hlavu s dlhými zmluvami či pokutami za
skoršie vypovedanie zmluvy. Cena internetového sledovania televízie je finančne veľmi zaujímavá. Lepšia.
TV ponúka 108 televíznych staníc vrátane prémiových
a 42 HD kanálov. Vyskúšať tento balík môžete úplne bez
záväzkov. Cena je 0,10 € za úvodný mesiac. Následne
je to 7,39 eur mesačne. Pokiaľ by ste neboli spokojný,
môžete službu kedykoľvek zmeniť, alebo zrušiť. A to
bez akýchkoľvek pokút či poplatkov. Ponuka v sebe
zahŕňa aj archív televíznych staníc 30 dní spätne. Sú-
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časťou služby je nahrávanie programu či pretáčanie
reklám. Niektorých môže zaujať aj to, že v tejto službe
je zahrnuté aj počúvanie viac ako 20 000 rozhlasových
staníc z celého sveta. Sme presvedčení, že ak raz skúsite sledovať televízie cez internet a spoznáte všetky
výhody, ktoré so sebou prinášajú, už nikdy nebudete
chcieť sledovať televíziu inak. www.lepsia.TV

XXL dávka hudby,
tanca aj zábavy pri
karaoke
Dosť bolo ticha, dosť bolo samoty? Roztočte
to u vás doma ako na párty vo veľkom štýle!
Extra výkonný párty reproduktoro ORAVA
CRATER XXL s výkonom 150 W sa u vás doma
postará o vzrušujúce okamihy na každej párty,
rodinnej oslave alebo pri bláznení sa s deťmi či milovanou polovičkou. Je zostavený
z 3 reproduktorov – 10´´ subwoofera, 8´´ basového a 1´´ výškového reproduktora. Vďaka
Bluetooth funkcii ho hravo spárujete s mobilom, tabletom i počítačom, kde máte
napakované tony obľúbenej hudby. Cez USB vstup ho prepojíte s mp3 prehrávačom,
hity si pustíte aj z USB kľúča, alebo si ho prepojíte s TV. Má aj AUX vstup, Line In, MIC
na zapojenie karaoke mikrofónu a vstup na pripojenie elektrickej gitary, keď zatúžite
stať sa hviezdou koncertných pódií práve vy. Jeho súčasťou je aj FM rádio, ekvalizér
a všetkých správnych zabávačov potešia DJ PROefekty na okamžitú úpravu hudby
(Scratch, Yeah, Laser a Beat Box) a vďaka LED RGB podsvieteniu aj 6 farebných efektov
ako na nefalšovanej párty vo veľkom štýle. Na podvozku má 4 kolieska a po bokoch
šikovné rúčky na uchopenie pre jednoduchý transport, v balení sú k dispozícii aj
2 karaoke mikrofóny a diaľkové ovládanie. Superzabávač Orava Crater XXL môže byť
váš za 259 €. www.orava.eu

Bez odstupu – do spojenca
so svetom aj s blízkymi sa
zamilujete vášnivo
Smart TV je miláčikom všetkých členov rodiny – od
najmenších až po seniorov. Zabaví, poučí, informuje – na
TV kanáloch aj možnosťou pripojenia na internet, kde
hľadáme, surfujeme, streamujeme a zdieľame obsah na
sociálnych sieťach aj zostávane v kontakte so vzdialenými
blízkymi. To všetko vo veľkom štýle - na veľkorysej TV
ploche. Kvalitný Smart TV môže mať každý v priaznivom
pomere výkonu a ceny. Centrom rodinnej zábavy môže
byť aj u vás doma 58´´4K UHD Smart TV Orava LT-1480
LED A230 A. Má zabudovanú wifi, umožňuje sledovať

napr. Skylink live TV a Netflix a je vybavený smart
hlasovou asistentkou Amazon Alexa. Šokuje vás diabolsky
ostrým obrazom na 146 cm obrazovke v 4K UHD rozlíšení.
Jasne vykreslené detaily, výraznejší kontrast a prirodzený
pohyb v obraze, ktorý je takmer identický s realitou,
vás presvedčivo vtiahne do deja filmu aj počítačovej
hry. Tenkým dizajnom vás očarí na prvý pohľad,
svojimi schopnosťami sa doňho zaľúbite pri každom
vzhliadnutí. Jedinou jeho chybou je, že sa vám od neho
nebude chcieť odísť. Ľahko ho prepojíte napr. s hernou
konzolou, soundbarom, počítačom, má 3x HDMI a 2x
USB vstup a funkciu HbbTV pre zobrazenie obrazovky
kompatibilného zariadenia ako tablet či smartfón na maxi
TV ploche. Keď musíme zostať doma, je vyhľadávaným
spoločníkom a naším verným spojencom so svetom aj
s blízkymi. Môže byť váš už za 439 €. Urobte si ním radosť
na Vianoce! www.orava.eu
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S odkazom
na minulosť
Aj bytová móda má rada históriu a nie náhodou
sa s odstupom času do našich príbytkov
vracajú rôzne prvky spred mnohých desaťročí.
V súčasnosti zažíva boom vintage štýl, ktorý
vyznáva romantiku a nostalgiu starých čias.

A

j vy milujete ošumelú eleganciu dávno minulých čias? Páči sa vám dobový nábytok a bytové
doplnky s jemným zdobením, ktoré zámerne
pôsobia ošúchaným dojmom? Potom je pre vás vintage
štýl tým najlepším receptom na zariadenie domácnosti. Štýl vychádza z minulosti a predstavuje staré dobré

časy našich prastarých otcov a mám. Má rád priestory s historizujúcimi prvkami, pričom dôsledne dbá na
kvalitu materiálov. Súčasťou tohto jedinečného štýlu
je i recyklácia starých materiálov a špeciálne techniky,
ktorými výrobcovia zámerne dodávajú nábytku a bytovým doplnkom punc starobylosti.
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Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock

Špecifickou črtou dobového
nábytku v štýle vintage sú plochy
pôsobiace opotrebovaným
dojmom - ryhy a patina, ktoré sa
podieľajú na jedinečnosti každého
konkrétneho kusu nábytku.

Nadčasový dizajn
Historický, výberový, vznešený - aj to sú ekvivalenty štýlu vintage, ktorý sa stále častejšie uplatňuje
i v moderných interiéroch. Veď protiklady sa priťahujú
a neraz dokážu spolu vytvoriť unikátnu harmóniu. Tú
vyznávajú ľudia, ktorým sa páčia priestory ladené do
pastelových farieb. Ľudia s nežnými dušami, ktorí milujú prírodné materiály a neboja sa nekonzistentných
povrchov, ani náhodných efektov. Charakteristickými
znakmi vintage nábytku a bytových doplnkov sú patina, praskliny či hrdza, ktoré sú výsostne dekoratívne.
Na kreslách, pohovkách, vankúšoch, kobercoch a závesoch sa často nachádzajú vzory, pričom prevládajú
kvetinové motívy. Typické pre štýl sú tiež bytové deko-

rácie z bronzu, medi, keramiky, porcelánu a prútia. Kto
túži mať vo svojom domove kúsok nevšednosti s odkazom na minulosť, pre toho je štýl vintage ako stvorený.
Niečo z lexikónu
Vintage je pojem odvodený z vinárskej terminológie.
Jeho pôvodný význam vyjadroval zrelosť vína. V súčasnosti termín hojne používajú najmä zberatelia na označenie všetkého, čo je staré - starý nábytok, hudobné
nástroje, hračky, šperky, odevy, autá a iné. Vintage
nábytok a bytové doplnky pôsobia jemne a elegantne,
obydliam dodávajú jedinečnú atmosféru. Vintage štýl
možno charakterizovať aj ako rezervovaný a diskrétny,
no tiež ako jednoduchý a úprimný.
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Istota na celý život
Bezpečný, rýchly a pekný. Takto by sa dal v krátkosti
charakterizovať systém Baumit Baumacol, ktorý ponúka široký
sortiment výrobkov na realizáciu obkladov a dlažby v interiéri
a exteriéri, a dokáže splniť všetky, aj individuálne požiadavky.
Podklad je základ
Ak plánujete realizáciu obkladu novej kúpeľne v dome
alebo riešite dlažbu na terase, základným predpokladom je pevný, nosný a dostatočne rovný podklad
akým je betón, pórobetón, vyzreté vápenno-cementové omietky a podobne. Pred lepením novej dlažby
alebo obkladu musí byť podklad čistý, zbavený prachu
a mastnoty, starých náterov a odformovacích prostriedkov. Väčšie nerovnosti je potrebné vyplniť vhodnými stierkovacími hmotami. A rovnako ako pred aplikáciou omietok, poterov či stierok aj pred realizáciou
obkladov či dlažby je potrebné zjednotiť a vyrovnať
nasiakavosť podkladu vhodným penetračným náterom. Ten vytvorí dostatočne drsný podklad a zároveň zabezpečí, aby vlhkosť lepiacej malty rovnomerne

vsakovala do podkladu a jej prídržnosť bola optimálna.
Netreba zabudnúť na to, že podlahy a steny, ktoré sú
vystavené priamej odstrekujúcej vode, musia byť bezpečne odizolované. Len tak nebude mať vlhkosť žiadnu šancu.
Kvalita ukrytá pod povrchom
Vysoko kvalitné keramické obklady nespočetných
farieb, vzorov a materiálov nekladú kreativite žiadne
hranice. Dôležité je však zvoliť správny typ lepiacej
malty tak, aby bola garantovaná stálosť a krása na veľa
rokov. Rozhodnutie vždy závisí od kvality podkladu,
podmienok použitia, ale aj druhu a veľkosti obkladu. A,
samozrejme, všetky lepidlá pre obklady a dlažby musia spĺňať náročné parametre európskych technických

Text a foto: Baumit

noriem. Pri lepení keramických obkladov a dlažieb
majú profesionálne lepiace malty nielen garantovať
pevnosť, flexibilitu a priľnavosť, ale majú byť súčasťou
systémového riešenia, ktoré dlhodobo zaručuje dokonalosť výsledku. Tenkovrstvové lepiace malty Baumit
Baumacol spĺňajú tie najprísnejšie požiadavky na kvalitu, a preto sú vhodné pre rôzne oblasti použitia vo
všetkých bežných typoch objektov.
Finále v nových farbách
Keď už je daná miestnosť obložená, môže sa začať škárovať. Je dobré si uvedomiť, že škárovanie má pri obkladaní zvlášť dôležitú funkciu. Spája jednotlivé prvky
obkladu, zabezpečuje ochranu obkladanej plochy pred
pôsobením vlhkosti a v neposlednom rade spoluvytvára celkový estetický dojem z diela. Pomocou správnej
kombinácie obkladu a škárovacej hmoty možno vytvoriť najrôznejšie priestorové pôsobenie obkladu. Suchá
škárovacia zmes na vnútorné aj vonkajšie použitie
Baumacol PremiumFuge je dostupná v 24 farebných
odtieňoch. V tomto roku pribudlo niekoľko nových
príjemných pastelových odtieňov. Škárovacia hmota

s protiplesňovou úpravou je flexibilná, vodoodpudivá,
mrazuvzdorná, vyznačuje sa vysokou pevnosťou a veľmi dobrým spracovaním. Vďaka malej nasiakavosti
a dobrej odolnosti proti oteru je odolná proti tvorbe
fľakov. Optimálnym doplnkom k nej je trvalo elastický
silikónový tmel.
Produkty na prípravu podkladu, ochranu proti vode,
lepiace malty a škárovacia hmota sú v systéme Baumit
Baumacol navzájom perfektne zosúladené. Realizácia
je rýchla a jednoduchá ako pre profesionála, tak i pre
hobby nadšenca a odolá aj najextrémnejšej záťaži. Systém Baumit Baumacol je jednoducho tá správna voľba,
a to v kuchyni, kúpeľni alebo na terase.

Baumit Baumacol
• Kompletný systém pre lepenie a škárovanie
• Ľahké a jednoduché spracovanie
• Spoľahlivé a trvácne riešenie
www.baumit.sk

Keď hrá teplo prím
S dobrým bývaním úzko súvisí tepelná pohoda
v interiéri. Dobre bývať znamená dobre kúriť. Ako
voliť zdroj tepla a spôsob vykurovania v domácnosti?
Podstatnú úlohu zohráva dostupnosť vykurovacieho
média a objem priestoru.
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Pri projektovaní vykurovacej
sústavy je nutné vychádzať
z energetickej bilancie domu.

V

zimnom období je teplo v dome základom
komfortu. Voľbu vykurovacej sústavy obvykle
ovplyvňuje architektonické, stavebné a dispozičné riešenie domu, tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií, využívanie vykurovaných
priestorov a tiež nemenej dôležité sú aj vonkajšie klimatické podmienky. Pred samotným výberom zdroja
tepla je nutné zvážiť dostupnosť vykurovacieho média a objem vykurovaného priestoru. Dôležitá je, samozrejme, aj veľkosť kotla a jeho umiestnenie. Pokiaľ
máte v domácnosti málo miesta, je možné zvoliť závesný kotol, ktorý sa dá umiestniť nielen do chodby či do
kúpeľne, ale aj do kuchyne a iných miestností.

Optimálny výkon
Výber kotla podriaďte objemu vykurovaných priestorov. Keď je kotol predimenzovaný, zbytočne často bude
štartovať a pracovať s nízkou účinnosťou. A kotol s nízkym výkonom veľký priestor nevykúri. Pokiaľ ste sa
rozhodli pre ústredné vykurovanie, zrejme budete vyberať spomedzi kotlov s výkonom od 50 do 70 KW, ktoré spaľujú tuhé, kvapalné či plynné palivá. Tieto malé
zdroje tepla sú v rodinných domoch obvykle kombinované s prípravou teplej úžitkovej vody. Na spotrebu tepla majú bezprostredný vplyv však aj vykurovacie rozvody. Stanovenie hrúbky zateplenia potrubia je úloha pre
projektanta, ako aj určenie počtu izolačných vrstiev.
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Tuhé palivo
Kotly na tuhé palivá môžu spaľovať čierne a hnedé
uhlie, koks, kusové drevo, drevené brikety a biomasu - štiepky či pelety. Výhodou je nižšia obstarávacia
cena, nevýhodou znečistený interiér, ako aj prácna
obsluha. Na zjednodušenie obsluhy kotlov na tuhé
palivo dnes existujú rôzne automatické zariadenia,
ktoré obsluhu čiastočne uľahčujú. Tieto zariadenia
sú však závislé na pripojení do elektrickej siete a kotol s týmto prídavkom vyžaduje aj väčšiu priestorovú náročnosť. Pri voľbe kotla na tuhé palivo je nutné
vopred myslieť na dostatočne veľký sklad pre palivo
a situovať ho čo najbližšie k zdroju tepla.

Elektrická energia
Elektrické kotly majú obvykle trojfázové elektrické
vedenie, pričom každá fáza musí mať svoje samostatné istenie. Elektrokotly sú konštruované na rôzny výkon. V domácnostiach sú inštalované obvykle
s výkonom od 8 do 20 kW, podľa počtu vykurovacích miestností. Ich inštalácia a prevádzka podlieha
schváleniu príslušného elektrorozvodného závodu.
V danej lokalite musí byť k dispozícii dostatočná
elektrická kapacita. Elektrické vykurovanie je považované za „čisté“ a pružné, s vysokou účinnosťou.
Eklektické kotly sú nehlučné a jednoducho sa obsluhujú.

Najrozšírenejším
zdrojom tepla v
domácnostiach je
kotol s výkonom
od 50 do 70 KW.
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Bezprostredný
vplyv na spotrebu
tepla majú aj rozvody a radiátory.
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Plynné palivo
Kotly na plynné palivá môžu spaľovať zemný plyn, propán bután a bioplyn. U nás sú najpoužívanejšie kotly na
zemný plyn. A to kotly klasické a kondenzačné. Kondenzačné kotly sú považované za druh vyššej generácie,
nakoľko pri vysokoteplotnom režime i kondenzačnom
režime pracujú efektívnejšie. Ich normovaný stupeň
účinnosti je okolo 105 %. Kondenzačné kotly dokážu
navyše zužitkovať aj odpadové teplo. Významným trendom pri ich konštruovaní je dôraz na nehlučnosť a nízku hmotnosť, moderný dizajn sa stal štandardom.

Línia

radí

Vykurovací kotol pracuje počas
chladných mesiacov nepretržite
okolo 1500 hodín v roku. Ak má byť
ktorýkoľvek typ kotla hospodárny,
jeho pravidelná údržba je nutnosťou.
A navyše, vďaka odbornému servisu
zminimalizujete aj riziko vzniku
porúch počas vykurovacej sezóny.

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock, IKEA, Westwing
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Vykurovacia
sústava
Každá zložka vykurovacieho systému plní presne
stanovenú funkciu. Vykurovacia sústava pozostáva
zo zdroja tepla, z potrubného rozvodu s armatúrami, z riadiaceho systému a z koncových článkov, radiátorov. Článkové radiátory sa spravidla vyrábajú
z oceľových plechov, z liatiny a zo zliatin hliníka, pričom výhrevnosť radiátorov ovplyvňuje počet článkov
a veľkosť rebier. Panelové radiátory majú tvar súvislej
hladkej platne. Na výrobu jednoduchých, dvojitých či
trojitých panelových radiátorov obvykle slúži oceľový
plech. Rúrkové radiátory sú najčastejšie umiestňované do chodieb, kúpeľní a toaliet. Rúrky s kruhovým,
štvorcovým či obdĺžnikovým prierezom majú nie
zriedka atraktívne tvary, čím sa stávajú aj dizajnovým
prvkom interiérov.

55

Interiér

Ako sa zbaviť
chladnej podlahy
Bývate nad nevykurovanou pivnicou, garážou
či nad vestibulom? Potom iste viete, že sálanie
chladu od podlahy dokáže poriadne znepríjemniť
život. Ako zatepliť suterén tak, aby ste zo
zateplenia vyťažili maximum? Pri práci stačí
dodržať pár odborných rád a overených zásad.
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P

re odstránenie večne chladnej podlahy má význam aj tepelná izolácia pod podlahovou krytinou v interiéri a zateplenie stropu pod ňou
prinesie aj zopár ďalších výhod. Stavebné práce v suteréne neobmedzia chod domácnosti a pokiaľ si vyberiete správny materiál, môžete z pivnice či z garáže
zároveň urobiť aj bezpečnejšie miesto. V uzavretých
priestoroch pod úrovňou terénu treba totiž myslieť
na väčšie riziká v prípade požiaru, preto je vhodné vyberať nehorľavé izolačné materiály. Túto požiadavku
spĺňajú minerálne lamely aj bez dodatočných opatrení
a špeciálnych náterov, ktoré sú zaradené do triedy A1
- absolútne nehorľavé. A navyše, tieto lamely účinne
izolujú a tlmia hluk.
Režte čo najmenej
Stropy pivníc, garáží a vestibulov sú väčšinou veľmi
členité. Ich povrch narúšajú pivničné boxy, potrubia

a rôzne technické zariadenia. Aplikácia klasických
izolačných dosiek na takéto povrchy je často zložitá
a pri množstve „výrezov“ úplne neefektívna. Na takéto
stropy, ktoré majú často aj nerovný povrch, sú ideálne úzke formáty. Ľahké minerálne lamely s rozmerom
20 × 100 cm sú ideálne pre namáhavú prácu nad hlavou
a prinášajú výhodu domácim majstrom, ktorí si dokážu stavebné úpravy pre svoju jednoduchosť vykonať aj
svojpomocne.
Nekotvite, ale lepte
V suteréne nie je potrebné brať ohľad na poveternostné vplyvy – vietor, dážď či mráz. Preto zatepliť strop
je možné takmer za každých podmienok. Navyše, lamely pre svoju vynikajúcu prídržnosť k stropu stačí
len nalepiť priamo na strop bez dodatočného kotvenia. Povrchový nástrek okrem pohľadovej funkcie
zabezpečí menšiu prašnosť pri manipulácii. Lamely
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Náš tip

Na prízemí alebo podlaží, pod
ktorými už nie sú vykurované obytné
miestnosti, môže zateplenie stropu pod
nimi ušetriť 5 až 10 % tepla v interiéri.
Keď sú tieto miesta nevykurované
a neizolované, to spôsobuje prestup
studeného vzduchu smerom do vyšších
vykurovaných poschodí. Táto stavebná
úprava pritom patrí medzi finančne
najnenáročnejšie, jej návratnosť býva
do troch rokov a užívateľom prináša
výraznú zmenu tepelného komfortu.
sú ofrézované po obvode zo všetkých štyroch strán,
takže po ich nalepení na strop vznikne mierne členi-
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tá plocha so skosenými hranami a jemný priestorový
„3D“ efekt, ktorý opticky vyrovnáva menšie nerovnosti podkladu. Takto vzniknutá plocha je už finálna, bez
potreby ďalšej úpravy. Pri náročnejších požiadavkách
na estetický vzhľad stropu je plochy možné nastriekať
silikátovou farbou.
Dostatočná hrúbka
Netreba zabúdať, že zateplenie stropu pivnice či garáže má význam len v súčinnosti so zateplením fasády,
pretože inak by nestačilo zamedziť úniku tepla. Lamely so skosenými hranami sa vyrábajú v rozmedzí hrúbok od 5 do 24 cm, pre citeľný výsledok stavbári odporúčajú použiť tepelnú izoláciu s hrúbkou aspoň 10 až
14 cm, aby bolo zateplenie vyvážené. S výborným súčiniteľom tepelnej vodivosti lambda 0,037 W/m.K dokáže izolácia vylepšiť tepelný komfort v domácnosti tak,
že ho pocítite už v prvej vykurovacej sezóne.

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Archív Knauf Insulation

Odborné zateplenie
suterénu významne
prispieva k tepelnej
pohode v domácnostiach.

Odborník

radí

Zateplenie stropu ušetrí teplo
a ochráni pred požiarom i hlukom
„Najefektívnejším riešením chladnej podlahy
nad nevykurovanými priestormi je tepelná
izolácia studených stropov minerálnymi
lamelami CLT C1 Thermal, ktoré majú výborné
tepelno-izolačné vlastnosti (lambda λD =0,037 W/m.K). Keďže
sú vyrobené z úplne nehorľavého vláknitého materiálu, zvyšujú
požiarnu bezpečnosť stropu a tiež zlepšujú jeho akustické
vlastnosti tým, že tlmia prienik hluku zo suterénu.
Lamely sú ideálne do menších, ale aj veľkých pivničných
priestorov a garáží bytových aj rodinných domov. Úzky formát
s rozmerom 20 × 100 cm uľahčuje namáhavú prácu nad hlavou.
Tepelnoizolačné lamely sú skosené po obvode zo všetkých
štyroch hrán na jednej strane. Po ich nalepení na strop vzniká
mierne členitá plocha so skosenými hranami, ktoré vytvárajú
jemný priestorový 3D efekt. Do určitej miery sa tým vyrovnáva
aj nerovnosť podkladu. V prípade obyčajných lamiel alebo
dosiek môžu aj malé nerovnosti vystúpiť, čo má za následok
členité styky spojov, ktoré majstri zvyknú obrusovať. Takto
vzniká neželaný prach vo vnútorných priestoroch. Navyše
nalepené dosky je potrebné prekotviť, čo v prípade použitia
tepelnoizolačných lamiel CLT C1 Thermal nie je nutné.“
– Vladimír Beňo, aplikačný manažér Knauf Insulation
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Dom z tehál

V posledných rokoch prešla klasická pálená tehla
viacerými zmenami. Vďaka moderným technológiám nemá takmer žiadne póry, je stálofarebná, mrazuvzdorná a odolná voči mechanickým záťažiam. Má
nízku nasiakavosť a pálený črep z tehliarskej hliny dáva
súčasnej tvarovke aj lepšie difúzne vlastnosti. Priedušné steny z tehál zabraňujú vzniku plesniam a eliminujú
aj poruchy vo vnútri muriva, ktoré súvisia s kondenzáciou vodných pár. Vďaka novým technológiám výroby
vzniká v keramickom črepe množstvo drobných pórov, ktoré sú vyplnené vzduchom, čím tehly dosahujú aj lepšie tepelnoizolačné vlastnosti. A nový, menej
prácny spôsob murovania, zasa prispieva k rýchlejšiemu vysychaniu muriva.

Lícové tehly a pásiky
Lícové tehly a obkladové pásiky z hliny sú skvelým prírodným materiálom, ktorý poskytuje veľké možnosti
uplatnenia a navyše aj skrášľuje vzhľad domu. Lícové
tehly sa používajú na vonkajšiu časť obvodového vrstveného muriva domov, ktoré majú vo vnútri tepelnú
izoláciu a sú odvetrávané vzduchovou medzerou. Pôsobivé obkladové pásiky sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a farbách. Rozhodnúť sa môžete pre hladké
či reliéfové prevedenie, vo svetlom či tmavom odtieni. Lícové tehly a obkladové pásiky z hliny patria ku
klasike, no vďaka moderným technológiám výroby sú
spoľahlivým stavebným materiálom súčasnosti. Nepodliehajú času a nevyžadujú si takmer žiadnu údržbu.

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock

Preferujete prírodné materiály? Páčia sa vám domy
z tehál? Tehly sa v stavebníctve používajú už stovky
rokov, čo je dostatočne dlhý čas nato, aby tento prastarý
stavebný materiál preukázal svoje kvality.

info:
info: 0917
0917 234
234 234
234
web:
web: www.klinker.sk
www.klinker.sk

TEHLY
TEHLY II PÁSIKY
PÁSIKY II ROHY
ROHY II DLAŽBY
DLAŽBY II PARAPETY
PARAPETY II STRIEŠKY
STRIEŠKY II DOPLNKY
DOPLNKY

Bezúdržbová
Bezúdržbová strešná
strešná krytina
krytina

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

Nemáte garáž?
Pokiaľ nemáte garáž, skvelým riešením je
prístrešok, ktorý vaše auto či iný dopravný
prostriedok ochráni pred ostrým slnkom,
dažďom, snehom a aj pred nechcenými
pozdravmi od vtákov.

N

a Slovensku rastú pri domoch, ale aj pri chatách a záhradkách, montované prístrešky pre
autá a iné dopravné prostriedky ako huby po
daždi. Niet sa čo diviť. Veď prístrešky sú nenáročným
praktickým riešením na ochranu vozidiel, na ktoré
nie je potrebné ani stavebné povolenie. Sú variabilné,
postavené doslova za pár hodín, nepotrebujú údržbu
a nezaťažia veľmi ani rodinný rozpočet. A navyše, vyzerajú vkusne a štýlovo.
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Šetrí nielen miesto
Pod prístrešok sa zmestia aj dve autá na mieste, kde by
sa garáž pre dve autá postaviť nedala. Vďaka variabilite
sa montované prístrešky dajú vyrobiť presne na mieru.
Auto, motorka, skúter či štvorkolka sú vďaka streche
chránené pred vplyvmi počasia a na zahodenie nie je
ani fakt, že v zime netreba z týchto dopravných prostriedkov odhŕňať ani sneh. To všetko šetrí nielen čas,
ale aj životnosť vozidiel. „Montovaný prístrešok z oce-

Exteriér

le je odpoveďou na potreby ľudí, ktorí hľadajú spôsob,
ako nemať svoje motorové vozidlo vonku bez akejkoľvek ochrany, no zároveň si nemôžu či nechcú postaviť garáž,“ vysvetľuje Tomáš Steinhubl zo spoločnosti
Gardeon.
Bezúdržbové prístrešky
Viete, že montované prístrešky z ocele nepotrebujú
celé roky žiadnu ďalšiu údržbu? Samozrejme, z času

na čas im môže dobre padnúť „sprcha“ vysokotlakovým čističom, aby sa z nich zmyl prach a iné nečistoty.
O materiál ako taký sa však starať netreba. Netreba
ho šmirgľovať či natierať, stále vyzerá rovnako dobre. Príjemné na tomto spôsobe ochrany vozidiel je aj
to, že prístrešok môže mať nielen rôznu veľkosť, ale aj
farbu konštrukcie. Stačí si vybrať taký farebný odtieň
konštrukcie prístrešku, ktorý ladí s domom a s oplotením.

Prístrešok chráni
vozidlo pred
slnkom, dažďom,
krúpami i snehom.
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Variabilita a prispôsobivosť
Keďže súčasné prístrešky sú veľmi variabilné, dokonale dokážu zapadnúť do prostredia nielen veľkosťou, ale
aj vzhľadovo. Majú moderný dizajn. Ich nespornou výhodou je aj to, že sa dajú prispôsobiť rôznym potrebám.
Ak ste napríklad v určitom čase potrebovali prístrešok
iba na jedno auto, no teraz už máte dve, prípadne do

64

rodiny pribudla motorka, nie je problém prístrešok
zväčšiť či zmenšiť. A všetci vieme, že murovaná garáž
takúto variabilitu a prispôsobivosť neponúka. Na trhu
dnes nájdete kvalitné montované prístrešky z ocele, ktoré sa robia na mieru podľa potrieb a predstáv
záujemcov a dajú sa navrhnúť aj on-line. Vďaka tomu
môžete mať svoje auto pod strechou doslova o pár dní.

Pripravila: Andrea Rozborová;
Foto: Gardeon, archív redakcie
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V súčasnosti sa veľkej popularite tešia kovové prístrešky z ocele
a z hliníka. Ak práve uvažujete o kúpe prístrešku, vyberať môžete zo
širokej škály prevedení. K dispozícii sú štandardné jednoduché státia pre
jeden a dva automobily, ale aj prístrešky s radovým státím.
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záhrada

Svah ako výhoda
Máte záhradu v ťažko prístupnom teréne? Pokiaľ
nezačnete svahovitý terén tvrdohlavo vyrovnávať,
môžete získať jednu z najatraktívnejších záhrad
v okolí. Stačí dobrý nápad a ochota opustiť
pohodlnú terasu pred obývačkou.
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Lucia Bullová
architekt pre
exteriér a záhradu
info@luciabullova.sk
www.luciabullova.sk

Z

áhrada so svahovitým terénom ponúka množstvo zaujímavých zákutí. V nich môžete nájsť
terasu s bazénom a ležadlami, možno saunu
či vírivú vaňu, alebo v nich objavíte pivnicu s vinohradom, včelín, rázovitú kolibu, lavičku či meditačný
kútik so zurčiacim potôčikom. Toto sú slová, ktorými
častujem „nešťastných“ klientov, sužovaných ťarchou
ťažko prístupných terénov, s parametrami tých najstrmších zjazdoviek. No, trošku preháňam. Svažitý terén si naozaj vyžaduje premyslené riešenie, lebo inak
z vás vytiahne aj posledný cent. Pokiaľ vlastníte záhra-

du s ťažko prístupným terénom je dôležité, aby ste sa
odosobnili od tradičných riešení a využili benefity tejto zdanlivej nevýhody.
Originálne kompozície
Využite svah v záhrade ako výhodu! Vďaka nemu si
môžete užívať jedinečné výhľady a hlavne, využiť vlastné kreatívne nápady. Vaša záhrada rozhodne nebude
nudná, hoci sa v úvode stane staveniskom s rôznymi
opornými múrmi, schodmi, terasami a s rozvodom
sietí, aby sa v konečnom dôsledku stala využiteľnou.
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Netvrdím, že celý priestor treba vtesnať do terás. To
by bolo fádne a neprirodzené, aj keď pre malú mestskú záhradu, je to často nevyhnutnosť. Pokiaľ však
máte primerane veľký pozemok, nechajte v niektorých miestach vyniknúť pôvodný terén - teda svah,
aby ste zachovali typický charakter priestoru. Môžete
ho upraviť ako skalku, ktorá sa „vylieva“ z oporných
múrov terás, ako malá, kamenná lavína. Nemusí to
byť klasická kompozícia, s množstvom drobných skalničiek, ale kompozícia s väčšími kamennými blokmi,
ktoré časom poprerastajú kríky, menšie stromy a trsy
tráv. Tiež môže po nich poskakovať potôčik, alebo vytvorte menší vodopád, ktorý sa nakoniec stratí v hladine jazierka, na jednej z nižších terás. O takúto kom-

pozíciu sa nemusíte ani veľmi starať. Tradičná skalka
si naopak vyžaduje neustálu pozornosť. A ponechať
svah na pozemku je dôležité aj z praktických dôvodov,
aby ste medzi upravenými plochami mohli prejsť s kosačkou či s fúrikom. Všetko vynášať v rukách by bolo
naozaj otravné.

Schody významne
ovplyvňujú plynulé
a pohodlné fungovanie v exteriéri.

Múry a schodiská
Oporné múry a schodiská sú alfou a omegou každej
svažitej záhrady. V konečnom dôsledku je to veľmi
dekoratívny prvok, takže v priestore nemusíte prácne
riešiť vizuálne akcenty a dekorácie. Schody a múriky
sú samé o sebe malými umeleckými dielami. Môžu kopírovať vzhľad vášho domu, alebo naopak, záhradné
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Pobytová terasa
je ako stvorená na
umiestnenie ležadla
či exteriérovej
sedačky.

stavby môžu s domom tvoriť kontrast. Napríklad, pri
prísne minimalistickej architektúre, môžu byť zaujímavým akcentom práve schodiská z veľkých kamenných blokov a suché múry môžu byť obložené prírodným kameňom. A ak budete rešpektovať architektúru
domu, záhradné stavby môžu naopak podčiarkovať
strohý charakter stavby a potrebnú dynamiku prísnym
krivkám dodá zeleň. Nie je nutné všetko prispôsobiť
aktuálnym trendom. Postačí len detail - moderné
schodisko, nevšedne podsvietené výsadby, špecifické
zábradlie či výrazne dekoratívne kvetinové nádoby.
Pobytové terasy
Všetko toto stavebné snaženie vedie k tomu, aby ste
na svahovitom pozemku vybudovali pár terás s rov-
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ným povrchom, kde sa bude odohrávať váš rodinný
a spoločenský život. Môže to byť terasa s prístreškom
nad jedálenským stolom s pohodlnými stoličkami,
odkiaľ je úžasný výhľad na okolitú krajinu. A múr prístrešku bude zároveň držať aj svah. Môžete doň zabudovať pracovný pult s menším grilom a môže byť
oporou i pre veľký záhradný krb. Do jednej z terás je
možné zabudovať bazén či vírivú vaňu. Tým, že budú
osadené na terase v inej výškovej úrovni ako dom, vytvoríte prirodzenú wellness zónu, ktorá bude vizuálne
i prevádzkovo oddelená od hlavnej pobytovej terasy.
Na drevenú palubu umiestnite pár ležadiel a pohodlnú
exteriérovú sedačku. Svah na pozemku vlastne umožňuje prirodzene vyčleniť niekoľko funkčne odlišných
priestorov, ktoré sa navzájom nebudú rušiť.
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Bohatá úroda
Terasy sú vhodným miestom aj pre pár úžitkových
záhonov so sezónnou zeleninou a s bylinkami, pretože naplno dokážu využiť slnečné žiarenie. Odporúčam vybrať terasu bližšie k domu, pretože pobehovanie hore-dolu vás môže rýchlo omrzieť. Na
zatienených terasách sa bude dobre dariť čučoriedkam, brusniciam, ale aj rododendrónom, azalkám
a vresom. Stačí len zameniť pôvodnú zeminu za kyslú
rašelinu. Väčšie oporné múry sú ideálnou oporou
pre pestovanie jabloní a hrušiek. Na steny upevnite
konštrukciu s vodorovnými lankami či latkami a konáriky postupne priväzujte, čo vytvaruje korunu. Múr
a fasáda, poskytne stromčekom nielen oporu, ale aj
závetrie a hlavne teplo, takže sa môžete tešiť na bohatú úrodu. Výhoda je, že takto tvarované stromčeky
zaberú málo miesta. No skôr než začnete stavať múriky, schodiská a terasy, zamyslite sa nad osvetlením,
pretože práve to, dodá vášmu členitému priestoru
punc nevšednosti. A okrem osvetlenia nezabudnite

na kompletnú elektroinštaláciu pre fungovanie zásuviek, čerpadiel, rôznych ovládacích jednotiek a koncových zariadení, ktorými chcete jednotlivé priestory
vybaviť.
Nebojte sa nápadov
Vymýšľajte, premýšľajte a hlavne sa zabávajte. Nebojte sa akýchkoľvek nápadov. Vyhrajte sa s výškami,
s materiálmi, s farbami, so svetlom a s nevšednými
výhľadmi. Čo sa zelene týka, to určite zvládnete. A aj
keby sa niečo nevydarilo, to sa dá napraviť. Horšie by
to bolo so zle premysleným riešením terás, schodísk
a múrikov. Tie sa premiestňujú naozaj ťažko a hlavne,
je to neuveriteľne drahé. O dodatočnom riešení elektrických rozvodov a vody ani nehovorím. Najlepšie
bude, ak si vodu dáte priviezť na každú terasu. Nielen tú na polievanie, ale aj pitnú vodu do prístrešku
či do kuchynky. Tiež do záhradnej sprchy a do jednoduchých točiek, aby ste si mohli umyť ruky, zeleninu
a ovocie kedykoľvek potrebujete.

Pripravila: Lucia Bullová; Foto: archív LB

Z pohľadu dizajnu
je schodisko
možné vybudovať
v akomkoľvek
štýle.
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