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Prírodné 
materiály
Nefalšovaný 
kus prírody

exteriér
Malá záhrada 

s veľkými nárokmi  

inšPirácie
Ako vytvoriť 

z domu domov

Domácnosť 
Klimatizácia dodá 
bývaniu komfort

na návšteve 
Útulný 
minimalizmus 



Celkové otvorenie / zatvorenie brány

Čiastočné otvorenie / zatvorenie brány 

Zobrazenie pohybu brány v danom čase na aplikácií

História pohybu brány – otvorená, zatvorená, s dátumom a časom

Ovládanie svetla na motore – vypnúť / zapnúť

Asistent predaja:

ap@pematbrany.sk  0905 522 159

Asistent servisu:

servis@pematbrany.sk  0918 668 932 www.pematbrany.sk

ovládanie garážovej brány

telefónom cez aplikáciu 

NOVINKA

pohon pre garážové brány

 Ovládanie garážovej brány telefónom cez aplikáciu 

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI , cez ktorú sa brána ovláda .
 
Možnosti ovládania pomocou aplikácie :
- Celkové otvorenie /zatvorenie brány
- Čiastočné otvorenie/zatvorenie  
- Zobrazenie pohybu brány v danom čase na aplikácií
- História pohybu brány – otvorená, zatvorená , s dátumom a časom
- Ovládanie svetla na motore – vypnúť / zapnúť

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI a môžete na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní , alebo sledovať  čokoľvek iné .Kamera sa dá nastaviť aj ako Alarm ,  v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie  a pošle užívateľovi Notifikáciu ( správu ) .
Kamera má  históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Nástenný ovládač PEMAT 2K

Nástenný ovládač je bezdrôtový ( na batériu) a slúži ako tlačidlo pre ovládanie garážovej brány. Väčšinou sa umiestňuje sa na stenu v garáži pri dvere ,alebo bránu ,ale môže byť použitý kdekoľvek v dosahu signálu motora. Ovládač je dvojkanálový , s možnosťou ovládania dvoch brán . 

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI , cez ktorú sa brána ovláda .

Možnosti ovládania pomocou aplikácie :

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI a 
môžete na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní , alebo sledovať  čokoľvek iné .Kamera sa dá 
nastaviť aj ako Alarm ,  v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie  a pošle užívateľovi Notifikáciu ( správu ) .
Kamera má  históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Nástenný ovládač je bezdrôtový (na batériu) a slúži ako tlačidlo pre 
ovládanie garážovej brány. Zvyčajne sa umiestňuje na stenu v garáži pri 
dverách, alebo na bránu. Môže byť použitý kdekoľvek v dosahu signálu 
motora. Ovládač je dvojkanálový s možnosťou ovládania dvoch brán . 

Pomocou aplikácie je možné ovládať aj kameru, ktorá je namontovaná v dome kdekoľvek v dosahu WIFI čo 
umožňuje na diaľku sledovať napr. bránu pri otváraní a zatváraní, alebo sledovať čokoľvek iné. Kamera sa dá 
nastaviť aj ako Alarm, v prípade zaznamenania pohybu spustí nahrávanie a odošle užívateľovi Notifikačnú 
správu na telefón. Kamera má históriu záznamov videí, ktoré si viete kedykoľvek pozrieť.

Každý motor PEMAT má vybavenie WIFI, cez ktorú sa brána ovláda.



, ,Radost stavat
S KVALITNÝMI TEHLAMI LEIER SI VYTVORÍTE HARMONICKÝ DOMOV

PRE SEBA I ĎALŠIE GENERÁCIE.

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.LEIER.SK
facebook/LeierBaustoffeSK youtube/LeierBaustoffeSK instagram/leier_baustoffe_sk

Tehla Leier je originálnym slovenským výrobkom, ktorý Vám
za primeranú cenu ponúka vysokú kvalitu a dlhodobú tradíciu.

facebook/LeierBaustoffeSK youtube/LeierBaustoffeSK instagram/leier_baustoffe_sk

210x280_exterier_interier.indd   1 19/02/2021   11:49



Nechajte sa vniesť do sveta inšpirácií a krásnych re-
alizácií s  dlažbami, platňami, múrovými systémami 
a ďalšími doplnkami v novom katalógu produktov spo-
ločnosti Semmelrock s názvom Inšpirácie pre krajšie 
mesto, obec, záhradu 2021. Aj tento rok v ňom nájdete 
viacero noviniek, ktoré vám určite zamotajú hlavu pri 
výbere toho najvhodnejšieho riešenia pre Vašu terasu 
či záhradu.

Lusso Vulcano
Ak chcete svojej terase dodať autentický a  jedineč-
ný vzhľad, ideálnym riešením môžu byť platne Lusso 
Vulcano. Tieto výnimočné platne majú štruktúrovaný 
povrch, ktorý reprodukuje nezameniteľný vzhľad vul-
kanického tufu. Elegantnou farbou – granit antracito-
vá a formátom sa hodia najmä k modernému prostre-
diu. Vybrať si môžete z troch veľkostí, ktoré umožňujú 
rozličné vzory pokládky.

Bradstone Mountain Block múr
Verili by ste, že ide o  betónový výrobok? Bradstone 
Mountain Block vyzerá skutočne ako z  prírodného 
kameňa. Umožňuje postaviť rovné aj okrúhle múry, 
pričom jednotlivé prvky je možné spájať nasucho, i le-
pením. Bezpečné spojenie zabezpečujú ozubené bloky. 
Produktový rad Mountain Block si nájde svoje uplatne-
nie v záhradách, na terasách, múroch či ohraničeniach 
kvetinových plôch. Dva existujúce farebné varianty od 

Hľadáte niečo nové?  
Spoznajte naše novinky

Lusso Vulcano 

Lusso Vulcano 
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roku 2021 dopĺňa aj melírovaný bielo-sivý odtieň, kto-
rý sa prispôsobuje trendu jednoduchých, moderných 
fasád domov v odtieňoch sivej.

Penter – tehlová dlažba 
Penter tehlová dlažba vzniká pálením prírodnej hli-
ny. Vyznačuje sa svojou neobmedzenou životnosťou 
a  odolnosťou voči poveternostným podmienkam. Je 
tiež protišmyková a  oderuvzdorná, čo umožňuje jej 
široké využitie. Rôzne farebné prevedenia tehlovej 
dlažby Penter vo vás vyvolajú dojem leta, slnka a prí-
jemnej stredozemnej atmosféry. Zažite to vo svojej zá-
hrade tiež!

Schodiskový blok
Neodmysliteľným prvkom členitých pozemkov sú 
schody, ktoré prepájajú jednotlivé podlažia záhrady. 
So schodiskovým blokom Semmelrock vytvoríte uni-
kátne variácie od jednoduchých po farebne zaujímavé. 
Najnovšie doplnil schodiskové bloky variant s piesko-
vaným povrchom zo štyroch strán vo farebnom preve-
dení granit svetlá, ktorý má všetky predpoklady stať sa 
elegantnou dominantou vašej záhrady.

Objavili ste dlažbu, ktorá sa vám páči a nie ste si istí, či 
je vhodná pre váš projekt? S našou službou grafického 
návrhu plochy zdarma prenesieme váš sen na papier. 
Pošlite vašu požiadavku cez kontaktný formulár na 
našej web stránke.

www.semmelrock.sk
Schodiskový 
blok

Bradstone 
Mountain Block 

Tehlová dlažba 
Penter
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viega.sk/Cleviva

Sprchový žliabok Viega Advantix Cleviva

Dokonalý dizajn, ktorý vám bude  
ležať pri nohách.

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. 



+421 910 111 555
magnettrade@magnettrade.sk

www.magnettrade.sk

parkety (drevené, laminátové, vinylové)

kuchyne, vstavané skrine, nábytok na mieru

dverové štúdio (20 výrobcov)

kontakt

Obchodné centrum Styla
Studená 4B, 821 04 Bratislava Zlaté piesky

Obchodné centrum Glavica
Eisnerova 64, 841 07 Devínska Nová Ves

P L U S +

MAGNET TRADE PLUS
Dvere Podlahy Kuchyne

Schody Interiéry

0910 111 555
magnettrade@magnettrade.sk

www.magnettrade.sk

Obchodné centrum Styla
Studená 4B, 821 04 Bratislava Zlaté piesky

25 rOkOv SkúSenOStí
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Foto: Archív Melita Fodor Gwerková

Editoriál
Jarná inšpirácia
 

Jar je od pradávna symbolom zrodu nového života. Asi neexistuje človek, 
ktorý by sa po dlhej zime netešil na dni, keď sa príroda prebúdza zo 
zimného spánku. Na čas, keď sa do našich obydlí vkrádajú prvé slnečné 
lúče, keď cez otvorené okná cítiť vôňu čerstvo pokosenej trávy a počuť 
veselý štebot vtákov. Na čas, keď sa pri rozkvitnutých kvetoch zastavujú 
tancujúce včielky a prinášajú do úľov prvé dúšky sladkého nektáru.   

Keď sa liahnu malé kuriatka, káčatká, húsatká a my cítime ten príliv 
novej energie z prírody, žije sa nám akosi ľahšie a veselšie. V prvých, 
typicky jarných dňoch, máme viac elánu a optimizmu, viac chuti do 
života. A zmena ročného obdobia nás prirodzene nabáda aj k zmenám 
v domácnosti. Mnohých sa zmocní potreba vyzdobiť svoje príbytky hoci len 
malými, milými drobnosťami – jarnými dekoráciami a sviežo voňajúcimi 
kvetmi. A pokiaľ patríte k tým, ktorí uvažujú nad veľkorysejšími zmenami 
vo svojom obydlí, nechajte sa inšpirovať novou Líniou, ktorú práve držíte 
v rukách. Nech sa vám dobre číta!

ANDREA ROZBOROVÁ, šéfredaktorka

Moje vycHytávky 
pre vaše krajšie bývanie 

Krásne obrazy dokážu osviežiť unavené 
priestory, zlú náladu zmeniť na dobrú 
a dobrú na lepšiu. Umenie dáva krídla. Nech 

sa páči, vstúpte do sveta fantázie!
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Speváčka, hudobníčka a  textárka odštartovala 
svoju hviezdnu kariéru víťazstvom v  autorskej 
súťaži Coca-Cola Popstar. Na svojom konte má 

šesť Zlatých slávikov, niekoľko prestížnych ocenení 
Aurel, OTO a  mnoho iných. Okrem skladania hudby 
a  písania textov sa v  súčasnosti venuje aj hudobnej 
produkcii a kresleniu.

Ako si spomínate na svoj rodný domov?
V spomienkach mám veľkú radosť a lásku. Z dnešné-
ho pohľadu dospelej si uvedomujem, aké šťastie som 
mala, že som sa narodila do rodinného domu na de-
dine, ľuďom, ktorí neboli bohatí, nemali auto, ale mali 
veľký statok, o ktorý sa museli všetci bez odvrávania 

starať. Už ako deti sme spolu s bratom a rodičmi zao-
rávali a kopali zemiaky, hrabali dlhé lány sena, zvážali 
ho na traktore domov, vynášali do humna. Kŕmili sme 
dvoch býkov, prasa, chodili s  kozou na pole a  čisti-
li zajacom podstielky. Bola to neodmysliteľná súčasť 
nášho detstva a ako dieťa som k tomu všetkému mala 
samozrejme aj značný odpor. Takmer denne nás čakali 
po škole na stole v kuchyni dva zoznamy úloh, ktoré 
sme museli splniť, kým prišli rodičia z práce. Ak boli 
doma skôr, čakal nás oznam: „Sme na láne, zoberte 
si hrable a príďte za nami.” Chytala ma zlosť, pretože 
som si chcela sadnúť na bicykel a mať svoj detský čas 
pre seba, ale nemohla som. Prvá bola práca, až potom 
bola hra.

ZAUJÍMAVOSTI

Rozhovor pri kávičke 
so zuzanou 
SMatanovou  
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ZAUJÍMAVOSTI

Speváčka bola 
počas strednej školy 

aj členkou zboru 
Cantus Cantilena, 

s ktorým koncerto-
vala po celej Európe.  

Mali ste prísnych rodičov?
Napriek všetkým povinnostiam si nemyslím, že boli na 
nás rodičia prísni, učili nás k zodpovednosti a vytvá-
rali v  nás vzťah k  zvieratám a  k  fyzickej práci. Dnes 
som im za to nekonečne vďačná, pretože tej pomys-
lenej „lopaty” sa v živote nikdy báť nebudem. Vyrástla 
som v skromnosti a v prostredí nádhernej prírody Sú-
ľovských skál. Človek je v detstve ako špongia, ktorá 
do seba nasáva hodnoty, vytvára si vlastný rebríček, 
postoje a  názory. Dnes viem, že práve moje rodinné 
zázemie a prostredie v detstve mi dalo do osobnosti 
obyčajnosť, pokoru a úctu k iným ľuďom.

Ako ste si zvykali na život v Bratislave?
Mala som dvadsať rokov, písal sa rok 2004 a  ja som 
v  daždi vystúpila z  taxíka pred svojim podnájmom 
v Petržalke. V tom čase tam nikto nebol, vstúpila som 
do bytu, do svojej izby s posteľou a stolom. Prepadol 
ma smútok. Nebola som na tento nový život vo veľ-
komeste úplne pripravená, ale vedela som, že ak sa 
chcem postaviť na vlastné nohy, budem musieť pre-
vziať zodpovednosť a  čeliť zmenám. Mala som pre 
seba iba izbu s posteľou a jednu poličku v chladničke, 
takto som prežila prvé štyri roky mojej kariéry. V tom 
čase som si robila vodičský preukaz a s prvým poži-
čaným autom som utekala často z podnájmu domov, 
do rodného domu za rodičmi. Nemala som v Bratislave 
priateľov a chalani z kapely mi vtedy boli svojimi ži-
votmi vzdialení. To, že pochádzam z dediny, som do-
stávala často na tanier od ľudí z biznisu, ktorí si robili 

okolo mňa vtipy, že som si z domu priniesla na topán-
kach slamu, ale ja som sa hrdo k dedine hlásila a dnes 
sa smejem ja, keď viem, že práve títo posmešníci žijú 
na dedinách okolo Bratislavy. Postupne som si na auru 
mesta a mentalitu ľudí zvykla, našla som si priateľov, 
zázemie a  dnes naozaj môžem tvrdiť, že Bratislavu 
mám veľmi rada.

Od kedy máte vlastnú domácnosť?
Svoj vlastný byt som si kúpila v  roku 2008, keď som 
konečne po štyroch rokoch v  podnájme mala túžbu 
vlastniť svoj priestor na žitie. Dala som na prvý dojem. 
Ak som sa v  prázdnom byte necítila dobre, nechce-
la som ho. Nakoniec som našla útulný dvojizbový byt 
s krásnym výhľadom. V zariaďovaní som volila najmä 
drevo a  nábytok z  neho v  koloniálnom štýle. Mám 
rada keď je v domácnosti útulne a zároveň je interiér 
presvietený svetlom. Mám rada zemité farby. Som 
detailista, preto dbám na dekorácie - svietidlá, obra-
zy a fotografie v rámoch. Obľubujem ručne tkané ko-
berce, ktoré som si zvykla priniesť z mojich ciest po 
svete. Často si prinesiem z mesta kyticu živých kvetov 
a mám ju vo váze v kuchyni. Upokojuje ma. Tento zvyk 
mám po mame, ktorá má doma vždy živé kvety z našej 
záhrady.

Považujete prostredie, v ktorom žijete za dôležité?
Určite áno. Neviem si predstaviť, že by som mala v byte 
krikľavo-zelené steny a  biely ultra moderný nábytok 
s chrómovými prvkami. Všetko je vec vkusu každého 
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Zuzka skladá pes-
ničky od svojich 
pätnástich rokov, 
prvý text napísala 
ako dvanásťročná. 

z  nás a  ja som viac ten zemitý a  drevo milujúci člo-
vek. Moja obľúbená miestnosť je obývačka a pracov-
ňa. V  obývačke trávim veľa času pretože mám veľmi 
pohodlný gauč. Tam čítam knihy, pijem kávu, hostím 
návštevy a pozerám filmy. Pracovňa je môj tvorivý raj. 
Mám v nej klavír, gitaru a pracovný stôl. Milujem keď 
tam zasvieti slnko a celá izba ma akoby láka, aby som 
sa do niečoho pustila. Ak sa mám cítiť dobre, potre-
bujem okolo seba ticho a aspoň drobný prvok prírody. 
V byte mám pár kaktusov a keď otvorím okno, poču-
jem spev vtákov a hrkútanie holubov. Vtedy sa mi ove-
ľa lepšie sústredí na tvorbu a všetko ide hladšie.

Nie každý vie, že rada kreslíte a ilustrujete knihy.
Kreslím od svojich dvoch rokov, kedy som ešte neve-
dela čítať, ale veľmi pekne som sa vedela podpísať ako 
„ZUSKA”. Môj otec bol maliar, mal úžasný kresliarsky 
talent a za istú zručnosť môžem ďakovať zrejme jemu. 
Veľa sme spolu kreslili. Učil ma základy, brala som ho 
ako svoj vzor. Dnes by bol určite rád, keby vedel, že 
som sa k tomu vrátila a že ilustrujem knižku. Moja pô-
vodná idea bola ísť po strednej škole študovať výtvarné 
umenie na VŠVU do Bratislavy a hoci som tam posla-
la prihlášku, na skúšky som nešla. Dala som prednosť 
autorskej súťaži Coca-Cola Popstar. Nemohla som ani 
len tušiť, ako veľmi sa mi zmení život. No za to roz-
hodnutie som rada, pretože som sa v hudbe absolút-
ne našla a popri nej môžem aj kresliť. Korona kríza mi 
po zákaze koncertovať otvorila veľký časový priestor, 
preto som sa veľmi prirodzene ku kresleniu vrátila. 
Teší ma, že vzhľadom na situáciu môžem považovať 
ilustrovanie za svoje alternatívne povolanie.

Kde najradšej relaxujete? 
Ak som doma na dedine, tam sa dá čas tráviť najmä 
prácou. V  úvode spomínaný statok už nemáme, ale 
stále je okolo domu veľká záhrada, o ktorú sa starám 
spolu mamou. Mám rada chvíle, keď prídem domov, 
zhodím zo seba formálne šaty do mesta, alebo na kon-
certy, prezlečiem sa do teplákov, obujem si gumáky 
a idem do záhrady. Kosíme a sušíme trávu, sadíme ze-
miaky, oberáme jablká, striháme stromy, vyberáme ko-
reňovú zeleninu a zavárame ovocie. Preklápam vtedy 
do absolútnej obyčajnosti a akejsi podstaty môjho ja, 
ktorú veľmi dobre poznám. Rada beriem môjho labra-
dora na dlhé prechádzky na lúky a do lesov, v lete cho-
dím na huby. V meste rada trávim čas s mojimi kama-
rátmi. Večerné prechádzky v Starom meste, stretnutia 
na malé pivo, návštevy divadiel, kina, alebo klubových 
koncertov.

Považujete sa za mestský či vidiecky typ?
Myslím, že striedanie vidieka a mesta mi absolútne vy-
hovuje. Mám možnosť meniť prostredia a  to na mňa 
veľmi dobre vplýva. Ak mám plné zuby ruchu mesta, 
odchádzam na dedinu a ak sa mi zacnie za rýchlim ži-

votným tempom, vraciam sa do mesta. Navyše, moje 
cestovanie na vidiek je spojené najmä s  pravidelnou 
návštevou mojej mamy a  rodiny, preto mením pros-
tredie zhruba každý mesiac. Ak by som si mala sama 
seba predstaviť v  starobe, vidím sa viac v  rodinnom 
dome, než v byte. Myslím, že tie moje korene ma zavo-
lajú späť a usadím sa na vidieku, v rodinnom dome so 
záhradou a so psom.

Nie je tajomstvom, že vám učarovala Škandinávia. 
Bývanie v  Škandinávii si viem predstaviť veľmi živo, 
no zrejme je to len taká rozprávková zidealizovaná 
predstava, pretože k tomu, aby som tam naozaj vede-
la žiť, by mi veľmi chýbalo slnko. Toho je tam počas 
roka žalostne málo a  zrejme by som sa po čase ne-
vyhla pochmúrnym a  depresívnym náladám. Zatiaľ 
som navštívila Nórsko, celý Island a celé Írsko, no stále 
ma láka návšteva Fínska, Švédska a absolútne najviac 
Grónsko. To, čo ma na severských krajinách fascinuje 
je neuveriteľná čistota krajiny a úcta k prírode. Baví ma 
ich jednoduchá a  minimalistická architektúra, domy 
v tmavo-červených, šedých, žltých či tmavo-modrých 
farbách a jednoduché, útulné interiéry. Mám rada ich 
prístavy, čajky, vôňu rýb, milé kaviarne, z ktorých sa 
daždivé počasie vonku pozoruje vo veľkej pohode. 
V kostiach cítim, že sa tam vrátim, keď bude tomu na-
klonená aj situácia vo svete.
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Vďaka kvalitnému ovzdušiu v interiéri sa 
človeku nielen ľahšie dýcha, ale aj lepšie pracuje 
a príjemnejšie relaxuje. Kvalita vzduchu 
v domácnosti úzko súvisí s duševnou pohodou 
a s pracovnou výkonnosťou celej rodiny.  

kliMatizácia dodá 
bývaniu koMfoRt   

So stúpajúcimi jarnými teplotami siaha čoraz 
viac ľudí v domácnostiach aj po klimatizácii. Ak 
sa práve chystáte kúpiť do svojho obydlia novú 

klimatizáciu, je dobré vedieť, že klimatizačná jednot-
ka nie je klasický domáci spotrebič. Dôležitú úlohu pri 
klimatizovaní priestorov zohráva kvalita samotného 
produktu a  rovnocenne montáž, ktorú by mali reali-
zovať odborníci so skúsenosťami. Dnes bežne klima-
tizovanie interiérov riadiť počítač, ktorý výkon klima-
tizácie reguluje automaticky, presne podľa aktuálnej 
situácie v prostredí.

Čistý vzduch
Klimatizácia súčasnosti nie je len o regulácii teploty, 
ale aj o regulácii vlhkosti a o čistom vzduchu v interié-
ri. Prečo je kvalita vnútorného prostredia v domácnos-
ti dôležitá? Štatistiky tvrdia, že človek strávi v interiéri 

až 90 % svojho života. A v ovzduší našich domov a by-
tov sa bežne nachádza prach, peľ, baktérie, mikróby, 
vírusy a iné nečistoty. Pokiaľ sa človek často zdržiava 
v  priestore, kde je nekvalitný vzduch, po čase môže 
na sebe spozorovať rôzne symptómy – podráždené 
sliznice, upchatý nos, slziace oči, bolesti hrdla, suchú 
pokožku a iné. Vďaka nekvalitnému vzduchu v interié-
ri človek prirodzene stráca nielen dobrú náladu, ale 
aj výkonnosť a produktivitu. Je všeobecne známe, že 
kvalita vzduchu v  domácnosti úzko súvisí s  kvalitou 
zdravia všetkých členov rodiny.

Pravidelný servis
Či aktuálne doma klimatizáciu máte, alebo sa práve 
chystáte kúpiť novú, je dobré vedieť, že nedostatoč-
ná údržba klimatizačnej jednotky môže viesť k zane-
seniu filtrov, k nižšej životnosti zariadenia a k vyššej 
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spotrebe elektrickej energie. Naopak, kvalitný a pra-
videlný servis zaručí optimálny výkon jednotky, úspo-
ru prevádzkových nákladov a slúži tiež ako prevencia 
pred neočakávanými poruchami. Je dôležité sledovať, 
ako rýchlo sa filtre v klimatizačnej jednotke zašpinia 
a tomu prispôsobiť čistenie. Pri niektorých typoch kli-
matizácií so samočistiacimi filtrami potreba čistenia 
odpadá, staré filtre sa v predpísaných intervaloch len 
vymieňajú za nové. Pri laickej údržbe stačí pomocou 
navlhčenej handričky odstrániť na prednom paneli kli-
matizácie hrubé nečistoty, odborný servis klimatizácie 
vykonáva servisná firma. Ten zahŕňa čistenie výmen-
níkov, vaničky kondenzátu, kontrolu elektrického za-
pojenia, kontrolu chladiacej zmesi v systéme a ďalšie 
úkony.   
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• kvalitná inštalácia predĺži 
klimatizačnej jednotke životnosť

• má priamy vplyv na komfort 
v domácnosti - odborník vie, kam 
jednotku inštalovať

• šetrí vašu peňaženku aj životné 
prostredie - nedochádza k úniku 
chladiacej zmesi do ovzdušia.

inštaláciu 
kliMatizácie

zverte do rúk 
odborníkov 



Potrebujete vyriešiť problém s teplom?
Ponúkame efektívne riešenia

Spoľahlivosť
Garantujeme najvyššiu spoľah-
livosť ponúkanej klimatizácie 
a nášho servisu.

Kvalita
Ponúkame zaručenú kvalitu 
klimatizácie, chladiacich zaria-
dení, montáže a servisu.

Spokojnosť
Zaručujeme profesionálny prí-
stup technikov a maximálnu 
spokojnosť zákazníkov.

Cena
Poskytujeme zákaznícky 
ekonomické služby a efektívne 
individuálne riešenia inštalácií.

Gúgska 48, 940 02 Nové Zámky Slovenská republika
Telefón: +421 905 458 871, Email: info@gtaklima.sk

www.shop.gtaklima.sk          www.gtaklima.sk

Montáž 

už do dvoch 

týždňov!

gta_klima.indd   1 29/04/19   23:21
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Útulný 
MiniMalizMuS 
Teresa Casamonti, mama Pauliny, Caroliny 
a Lucaja, je známou blogerkou. Píše najmä 
cestovné denníky a inšpirácie nachádza vo 
všetkom, čo jej prinesie každodenný život. 
Svoje myšlienky a pocity rada odovzdáva 
druhým, preto sa s nami podelila aj o to, 
ako s manželom budovali a zariaďovali 
svoje nové rodinné hniezdo.  
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Teresa Casamonti nás spolu 
s Westwing previedla svojou 

domácnosťou a prezradila nám, 
ako kombinuje moderný, chladný 
interiér s prírodnými materiálmi, 

aby vytvorila rodine útulný domov.
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Manželia v rámci 
rekonštrukcie 
zmenili celé dis-
pozičné riešenie 
rodinného domu.Hneď ako Teresa a Basti prvýkrát uvideli tento 

dom, zamilovali sa do neho. Bolo im jasné, že 
ich čaká veľa práce, kým ho zrenovujú pod-

ľa vlastných potrieb a predstáv, že chvíľu potrvá, kým 
bude vyzerať tak, ako si to vysnívali, no to ich od kúpy 
neodradilo. S chuťou sa pustili do rekonštrukcie, aby 
domácnosť poskytla rodine to, čo k svojmu životu po-
trebuje.

Harmonický domov
Manželia mníchovský dom hľadali dlho, nechceli totiž 
poľaviť zo svojich kritérií ohľadom rozlohy, ani okolia. 
Keď ho však našli, okamžite vedeli, že je ten pravý. Sta-

vebným prácam sa venoval najmä Basti. Rekonštruk-
cia domu bola jeho úlohou, pretože Teresa sa starala 
o deti. Keď však boli všetky stavebné práce hotové, pri 
zariaďovaní a dekorovaní interiéru mala hlavné slovo 
ona. Manžel jej vo výbere nábytku a bytových dopln-
kov nechal voľnú ruku, pretože majú rovnaký vkus. 
Všetko čo sa páči jeho polovičke - čo vyberie, kúpi 
a prinesie domov, sa páči aj jemu. Základná túžba tri-
dsaťtriročnej matky troch detí pri zariaďovaní nového 
domova bola, aby domácnosť poskytla rodine pokojný 
život a harmóniu. Aby sa všetci radi vracali domov. Aby 
vytvorila miesto, kde sa celá rodina môže uvoľniť a na-
čerpať v ňom novú energiu.
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Detská izba poskytuje deťom 
radosť a rozvoj. V tomto priestore 
sa Paulina, Carolina a Lucaj nielen 
radi hrajú a zabávajú, ale aj učia. 
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Naša hostiteľka detskú izbu 
zariadila obzvlášť premyslene. 
Chcela, aby sa deti vo svojom 

kráľovstve cítili šťastné, aby 
v ňom mohli tráviť čas kreatívne.  

Regál Blanca, 
WestwingNow.sk
279 €

Stolička 
z dreva Milas, 

WestwingNow.sk
189 € / 2 ks

Sedací vak 
z organickej 

bavlny Happycat, 
WestwingNow.sk

179 €
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Nábytok z prírod-
ných materiálov 
zaručuje zdravé 
bývanie a neopa-
kovateľné čaro 
prostredia. V det-
skej izbe vytvára 
atmosféru plnú 
harmónie.

Splnený sen
Mladý pár sa hneď na začiatku rekonštrukcie roz-
hodol zmeniť celé dispozičné riešenie domu. Všetky 
vnútorné priečky boli zbúrané a  podlahy vytrhané. 
Izby zmenili svoje pôvodné umiestnenie, zrekon-
štruovalo sa aj staré schodisko, aj vstavané skrine. 
Elektrické rozvody a  kúrenie tiež prešli celkovou 
rekonštrukciou. Všetky stavebné práce stáli manže-
lov oveľa viac, než len chvíľku voľného času. V dome 
pracovali celé víkendy a každý deň po práci, do ne-

skorých večerných hodín. Najmä Basti na ich vysní-
vanom bývaní pracoval tvrdo, no výsledok stál zato. 
Hoci manželom počas rekonštrukcie domu prišli do 
cesty rôzne prekážky, nikdy nestratili trpezlivosť. 
Stále mali rovnaké odhodlanie a  doslova železné 
nervy aj pri riešení problémov. Počas celej prestavby 
žili s vedomím, že keď všetok zmätok pominie, budú 
môcť bývať v  príjemnom prostredí. V  takom, aké si 
vysnívali. A táto motivácia im dodávala silu aj v tých 
najťažších chvíľach.

InTerIér
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Srdce domova
Teresa vždy túžila mať veľkú kuchyňu, ktorá sa stane 
srdcom ich domácnosti. Chcela nadčasový kuchynský 
nábytok, preto stavila na kreativitu kuchynského štú-
dia Liberta v Essene a k ich kreativite pridala aj vlastné 
vízie. Spoločne sa rozhodli kuchyňu vybudovať z naj-
väčšej miestnosti na prízemí domu. Umiestnili ju tam, 
kde sa obvykle nachádza obývačka a tento nápad do-
teraz celá rodina považuje za vynikajúci. V priestran-
nej kuchyni kraľuje nadčasová, štýlová kuchynská lin-
ka s  veľkým ostrovčekom. Teresa je presvedčená, že 
s týmto riešením bude spokojná aj o dvadsať rokov. Do 
kuchyne vedú dva vstupy, dá sa z nej vojsť do obývacej 
izby, aj do zimnej záhrady. Celú rekonštrukciu domu 
a  všetky problémy s  ňou spojené, manželia úspešne 
zvládli. Dnes sú radi, že sa nevzdali, že ich od pôvod-
ného plánu nič neodradilo. Sú hrdí a silnejší, ako ke-
dykoľvek predtým. Budovanie spoločného hniezda ich 
ešte viac zblížilo a všetky búrky, ktoré v rámci prestav-
by domu prežili, ich vzťah posilnili.

Detské kráľovstvo
Zaujímalo nás, čo bolo pre mladú blogerku stránok 
www.teresacasamonti.de najdôležitejšie pri zariaďo-
vaní detskej izby. Teresa odpovedala takto: „Detská 
izba je skutočným kráľovstvom našich detí. Kráľov-
stvom plným fantázie, v ktorom sa dobre cítia a radi 
v  ňom trávia čas. Dievčatá chcú byť v  detskej izbe 
často samé a  mať tento priestor len pre seba. To je 
dobré znamenie, lebo izba im poskytuje nielen relax, 
ale aj tvorivý rozvoj. Môžu sa v nej učiť, hrať, aj zabá-
vať.“ Naša hostiteľka sa snaží pre celú rodinu z kaž-
dého dňa urobiť malé dobrodružstvo. Svoje osobné 
záujmy a písanie blogu spája s tým, čo milujú aj jej deti. 
Riadi sa heslom, že každý deň môže byť šťastný a že 
šťastie do života prinášajú aj celkom obyčajné veci, 
často len maličkosti. Snaží sa o  to, aby každodenný 
život jej rodiny bol čo najpestrejší.
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Ďalšie inšpiratívne návštevy 
nájdete aj na www.linia.sk

Biela farba a 
zemité odtiene 
tvoria dokonalé 

zázemie.    



BARDEJOVSKÉ KÚPELE, a. s.

 Liečba je plne hradená už aj Vašou zdravotnou poisťovňou. 
Viac informácií na www.kupele-bj.sk alebo na telefónnych číslach: 054/477 4323, - 4460

Prekonali 
ste COVID a máte 

pretrvávajúce ťažkosti? Naše 
kúpele ponúkajú špeciálny 
liečebný pobyt pre klientov 

s tzv. postcovidovým 
syndrómom.

Už od 
43 €/noc

Spoločnosť Samsung Electronics ponúka do moderných domácností in-
teligentné práčky, ktoré dokážu prispôsobiť pracie cykly individuálnym 
podmienkam. Do ich výbavy patrí aj technológia Samsung EcoBubble™ 
a QuickDrive™. Výsledkom prania je rovnaký výkon za kratšiu dobu, s men-
šou spotrebou energie. www.samsung.sk

Integrovaný odsávač pár, ktorý je súčasťou indukčnej varnej dosky 
je skvelým riešením v  kuchyni, kde je varná plocha umiestnená 
v samostatnom kuchynskom ostrovčeku. Model Whirlpool WVH 
92 disponuje automatickým režimom odsávania a vďaka funkcii 
Power Management sa dá pripojiť aj na 230 V. www.whirlpool.sk

Šikovné pomocníčky Inteligentné odsávanie



„Základom konštrukcie je subtílny hliníkový profil, 
tvoriaci hranu priechodného otvoru, ktorý možno po 
zabudovaní prekryť povrchom steny - napríklad ma-
ľovkou, tapetou či obkladom. Tým vznikne čistý prie-
chod a skrytú konštrukciu prezradí pri otvorení dverí 
len jemná linka v hranách otvoru. Zatvorené dvere tak 
tvoria so stenou jednu rovinu,“ vysvetľuje Petr Paksi, 

obchodný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, výrobca 
dizajnových dverných systémov.

Ak skrytú zárubňu doplníte o dverné krídlo MASTER 
DOOR, ktoré môže mať rovnakú povrchovú úpravu 
ako susedné steny, dvere s nimi splynú v jeden celok 
a  budú úplne nenápadné. Skrytá zárubňa AKTIVE sa 

dveRe v ducHu MiniMalizMu
Dverné krídlo a zárubňa tvoria nerozlučnú dvojicu, 
no aby dverám chýbalo obloženie? Nevídané, 
neslýchané! So skrytou zárubňou AKTIVE už klasické 
obloženie skutočne potrebovať nebudete.
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hodí do murovaných i  do sadrokartónových priečok 
a dovoľuje použiť dvere s polodrážkou, aj bez nej. To 
umožňuje, aby sa dvere so skrytou zárubňou v prípa-
de potreby otvárali každé inde, teda jedny dovnútra 
a druhé von, a pritom z pohľadovej strany stále lícovali 
so stenou. Zárubňu je možné inštalovať aj vo variante 
bez nadpražia, takže je vhodná aj pre dvere nadštan-
dardnej výšky, aj do podkrovných priestorov. Okrem 
klasického otočného otvárania je možné zvoliť aj zasú-
vanie do steny, a to vďaka stavebnému puzdru AKTIVE 
so skrytou zárubňou. Skryté zárubne predstavujú ele-
gantné a univerzálne riešenie, ktoré ponúka množstvo 
technologických a  estetických variantov pre každý 
interiér. 

www.jap.sk

Súčasný dizajn interiérových dverí 
sa uberá dvoma smermi - jeden 

presadzuje vizuálnu dominanciu 
v priestore, druhý prináša opačný 

efekt. Ich charakteristické znaky 
sú v oboch prípadoch rovnaké - 

pôsobia luxusne a majú vynikajúce 
funkčné prevedenie, ktoré 

prispieva ku komfortu bývania.
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Melita Fodor Gwerková
Gallery Gwerk
info@gallerygwerk.sk 
www.gallerygwerk.sk
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Štatistiky tvrdia, že človek strávi v domácnosti 
asi tretinu svojho života, no v poslednom období 
zrejme aj viac. Preto by naše domy a byty mali 
byť miestami, ktoré nás dokážu naplniť po 
všetkých stránkach. 

ako vytvoRiť 
z doMu doMov

Umenie v histórii ľudstva plnilo vždy niekoľko 
dôležitých úloh. Kým v minulosti obraz často 
nahrádzal fotografiu, dnes prináša do našich 

domovov najmä emócie. Obraz môže rozveseliť, na-
štartovať diskusiu s vlastným vnútrom, môže s člove-
kom splynúť a  posunúť ho ďalej. Umenie je tou naj-
kratšou cestou, ako vytvoriť z domu domov. Umelecké 
objekty prinášajú do našich obydlí pocit útulnosti, 
priestory sa vďaka nim menia na ľudskejšie a príjem-
nejšie. Umelecké diela v domácnosti dokážu pritiah-
nuť, nadchnúť, inšpirovať.

Harmonizácia prostredia
Niektorí ľudia dokážu za známym obrazom precesto-
vať aj pol zemegule, no ešte stále je veľa takých, ktorí 
si do svojich domovov umenie nevpustia, hoci ume-
lecké diela pozdvihnú interiér na celkom inú úroveň. 
Skenovanie mozgu dokázalo, že pohľad na umelecké 
diela spúšťa príval dopamínu do tej istej oblasti mozgu, 
ktorá registruje túžbu, potešenie či romantickú lásku. 
Umenie má blahodarný vplyv na naše mentálne zdra-
vie a aj preto je oddych pri pozeraní sa na obľúbené 
dielo úplne o niečom inom, ako posedenie s kávou pri 
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prázdnej stene. Veľakrát si človek ani neuvedomí, aký 
vplyv má na atmosféru priestoru krásny obraz, grafika, 
fotografia či socha. Jednoduchú a úplne bežnú miest-
nosť dokážu umelecké objekty premeniť na originálny 
a útulný kút obydlia. Okrem toho, že umenie prináša 
do interiérov výnimočnú esenciu, ktorá sa nedá na-
miešať zo žiadnych iných ingrediencií, v  rodine plní 
aj dôležitú edukačnú funkciu voči deťom. Umelecké 
predmety v  domácom prostredí podporujú v  deťoch 
kreativitu a pozitívny vzťah k estetike, ktorý neskôr vo 
svojom živote môžu skvelo zúročiť.

Umenie stačí milovať
Ako povedal francúzsky maliar Claude Monet: „Každý 
diskutuje o mojom umení a  tvári sa, že mu rozumie. 
A pritom mu netreba rozumieť, stačí ho milovať“. Toto 
v princípe platí pri výbere každého umeleckého objek-
tu. Znalec vás môže nasmerovať z pohľadu dobrej in-
vestície, no netreba zabúdať, že to budete vy, kto s da-
ným dielom bude žiť v jednej domácnosti. Pri investícii 
do umenia sa neoplatí premýšľať krátkodobo. Je lepšie 
počkať a kúpiť si dielo, ktoré s vami bude komuniko-
vať. Dielo, ktoré si radi zoberiete so sebou aj vtedy, ak 
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sa budete sťahovať. Niekedy je lepšie počkať a radšej 
investovať do jedného hodnotnejšieho diela, než do 
viacerých priemerných. Navyše, umelecké predmety 
dodávajú nehnuteľnostiam lukratívnosť, čím zvyšujú aj 
ich cenu a štedro zúročia investície svojich majiteľov. 
Tak ako v živote, ani pri výbere umeleckého diela sa 
neoplatí robiť kompromisy a diela vyberať v  rozpore 
so svojimi prirodzenými pocitmi. Pokiaľ máte doma 
zelenú sedačku, nevyberajte si umelecké dielo len 
preto, že sa k nej hodí farebne. Hoci je pravda, že farby 
zohrávajú v živote človeka dôležitú úlohu a podľa ex-
pertov z aukčných spoločností je práve farba veľakrát 
dôvodom, prečo sú ľudia ochotní za niektoré diela za-
platiť viac, no vyberať obraz len kvôli farbe sa nemusí 
vždy vyplatiť. Aj keď informácia, že červené obrazy si 
na zahraničných aukciách počínajú lepšie, než iné ko-
lorácie, je rozhodne zaujímavá, určite nestačí, ak dielo 
len pekne „ladí“ s interiérom, malo by v sebe obsaho-
vať aj niečo viac.

Kde umiestniť dielo
Málokedy sa stáva, že k umeleckému dielu sa prispô-
sobuje interiér. Väčšinou to býva naopak – umelecké 
objekty prichádzajú do zariadených domácností ako 
posledné. A  práve vtedy je žiaduce, aby objekty do 
priestoru prirodzene zapasovali a správne ho doplni-
li. Všeobecne platí, že na väčšiu plochu je vhodnejšie 
jedno väčšie dielo, než viac malých. Menšie rozmery 
sa môžu vo veľkom priestore stratiť. Toto pravidlo 
však nemusí platiť vždy. Veľa záleží na celkovej at-
mosfére danej miestnosti, ktorá si môže vyžiadať aj 
kreatívnejšiu inštaláciu - napríklad viacero fotiek či 
grafík rôznych formátov orámovaných v  rovnakých, 
alebo dokonca v rôznych rámoch. Dôležité je, aby roz-
loženie diel nevytváralo chaos, ale harmóniu. Rozlo-
ženie umeleckých diel má korešpondovať s celkovým 
priestorom. Častou „chybou“, ktorej sa majitelia záves-
ných diel dopúšťajú je, že ich umiestňujú príliš vysoko. 
Pokiaľ to priestor umožňuje, diela by mali byť v úrovni 
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očí - vtedy ich možno vnímať najlepšie. Ak v  miest-
nosti vešiate viac diel vedľa seba, spravidla by tmavšie 
dielo malo dostať viac svetla, napríklad od okna či od 
svietidla. Tiež je dôležité, aby okolo umeleckých ob-
jektov bol dostatočný voľný priestor, aby predmety 
nesplývali s okolím.

Moderná architektúra priniesla do ľudských 
obydlí čistotu, otvorenosť a funkcionalitu, 

ale aj chlad. A hoci krásny nábytok a bytové 
doplnky interiér skvelo zariadia, výnimočnosť 
a emóciu mu dokážu dať len umelecké diela. 
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Krb je v našich domoch a bytoch vítaný solitér. 
Vytvára príjemnú atmosféru a zútulňuje 

prostredie. Oheň fascinuje - žlté, oranžové, červené 
či modré tancujúce plamienky sprostredkujú 

nielen teplo, ale aj krásne zážitky.

pRíťažlivý tanec oHňa 

InTerIér



39

Krb produkuje sálavé teplo, ktoré sa v  interiéri 
rozkladá rovnomerne. Vďaka sálavému teplu 
sa v priestore nevíria prachové častice a nedo-

chádza k  prudkej cirkulácii vzduchu. Pri tomto type 
vykurovania nedochádza v domácnosti k nadmernému 
vysušovaniu vzduchu a teplo je rozložené optimálne.

Sálavé teplo
Z hľadiska využiteľnosti sa krby v domácnostiach často 
používajú ako doplnkové zdroje tepla. Obvykle sú vy-
užívané v kombinácii s hlavným vykurovaním, ktoré je 

vedené v interiéri rozvodmi. Otvorené krby bez vlož-
ky dosahujú pomerne malú účinnosť, efektívnejšie sú 
uzavreté krby s vložkou. Oba druhy sú však v domác-
nostiach obľúbené najmä z estetických dôvodov, na-
koľko úžasným spôsobom obytný priestor skrášľujú. 
Krbové pece sú kombináciou krbu a klasických pecí, 
pričom nemusia mať vlastný komín. Na ich fungovanie 
stačí komínový prieduch. Pece produkujú konvenčné 
teplo, ktoré sa po naakumulovaní dlho udrží a v ohnis-
ku je možné spaľovať okrem hnedouhoľných či čierno-
uhoľných brikiet najmä drevo.



Kúrenie drevom
Prečo kúriť drevom? Kúrenie drevom nie je iba o ro-
mantike, ale aj o ekológii. Drevo je obnoviteľný zdroj 
energie a kúrenie palivovým drevom patrí medzi naje-
kologickejšie formy vykurovania. Najvyššiu výhrevnosť 
má suché, ideálne dva roky skladované drevo. Naj-
vhodnejším drevom na spaľovanie sú polená z  buku, 
dubu, hrabu, agátu, javora a  iných tvrdých drevín. 
Mäkké dreviny - topoľ, lipa, breza či osika sú menej vý-
hrevné. Čerstvo zoťaté dreviny obsahujú až okolo tri-
dsať percent vody, preto na spaľovanie nie sú vhodné. 
Pokiaľ má drevo vysokú vlhkosť, v krbe iskrí a praská. 
Iskria a praskajú tiež ihličnany, ktoré obsahujú živicu.

Náradie a príslušenstvo
Náradie, potrebné na obsluhu krbu, sa najčastejšie 
vyrába zo železa, z rôznych kovov a z nehrdzavejúcej 
ocele. Moderné súpravy krbového náradia sú obvykle 
závesné a visia na špeciálnych stojanoch. Na čistenie 

krbu a udržiavanie ohňa v ňom je potrebný kutáč, pre-
hrabávač a  kliešte. Dúchadlo využijete na „oživenie“ 
pahreby. Koše na drevo sú obvykle z prútia, železa či 
plechu. Vhodnou alternatívou sú aj debničky a polič-
ky. Na vysávanie popola sú určené špeciálne vysáva-
če s kovovými adaptérmi, ktoré zaručia bezpečnosť aj 
v prípade žeravých uhlíkov. Pri obsluhe krbu sa však 
nezaobídete ani bez lopatky a malého zmetáka.

LÍNIA radí
Ak sa pri kúpe krbu rozhodujete srdcom, 

aj tak zvážte nielen vzhľad, ale aj typ 
a jeho veľkosť. A podceniť netreba ani 
umiestnenie. Dbajte na dobrý výhľad,  
aby vám tancujúce plamienky ohňa  

mohli spríjemniť každý deň.
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Krb je vnímaný 
ako solitér, ktorý 

priestoru dodá 
atmosféru.
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Aj vám by sa doma zišiel tichý macher na vysávanie, 
ktorý by dôsledne vysal všetky smietky, spadnuté 
vlasy, chlpy od domácich miláčikov a  prach, svojím 
hlukom by však nerušil vás ani susedov? Takým je ex-
tra tichý a  výkonný vreckový vysávač Orava Volcano 
s príkonom 600 W, 6 metrov dlhou šnúrou na zapo-
jenie do elektrickej siete a akčným rádiom 9 metrov. 
V tomto dostatočne veľkom ringu si to víťazne, avšak 
bez huriavku rozdá s akoukoľvek nečistotou! Do boja 
s  neporiadkom je vybavený bohatým príslušenstvom 
– klasickou hubicou, parketovou i škárovou hubicou, 
turbo hubicou na vysávanie vlasov a zvieracích chlpov 
v  domácnosti aj v  aute a  okrúhlou kefovou hubicou, 
ktorá vám umožní detailne povysávať čalúnenie, ko-
berce v ťažšie dostupnom priestore aj prach z nábytku 
a klávesnice počítača. Disponuje aj indikátorom plné-
ho vrecka. Hoci nenarobí veľa hluku (len 68 dB), vy naň 
budete spievať oslavné ódy poriadne nahlas. Môže byť 
váš za 99 €. www.orava.eu

Supertichý víťaz nad 
smietkami aj prachom

Pozvite týchto 
fešákov do kuchyne!

Príprava jedla v  kuchyni nemusí byť žiadna nuda, ak 
vám pri varení a pečení pomáhajú elektrospotrebiče, 
ktoré slovenská značka Orava odela do sexi červené-
ho šatu. Lahodia oku, vábia k dotyku a prekvapia vás 
svojimi schopnosťami. Lis na ovocie Orava Taurus 
precízne odšťavuje ovocie a  zeleninu a  vďaka maxi-
málnej výťažnosti z nich získava zdravý mok obsahu-
júci až 10× viac biologicky aktívnych látok než šťava 
z  bežných odšťavovačov. Hriankovač Orava Crispo 
pripravuje chrumkavé a rozvoniavajúce hrianky, vďaka 
funkciám Defrost a Reheat dokonca z chleba z chlad-
ničky a  mrazničky. Antikorová kanvica Orava Hiluxe 
s  integrovaným teplomerom ohreje vodu presne na 
takú teplotu, ako je to ideálne pre zaliatie rôznych 
druhov čajov, kávy aj kaše. Multifunkčný ponorný mi-
xér 3 v 1 Orava RM-800 R hravo zvládne šľahať, mi-
xovať aj sekať suroviny na polievky, omáčky, nátierky, 
smoothies, krémy do koláčov, sorbety i  zmrzlinu. Sú 
krásni, sú šikovní, môžu byť aj vaši. www.orava.eu

tRendy vycHytávky 
do doMácnoSti

Pripravili sme pre vás vychytávky, ktoré 
spríjemňujú život v každej modernej domácnosti.
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Stop vírusom, baktériám, plesniam 
aj mikróbom – pre bezpečný domov

Zvládnite jarné upratovanie bez presilených zápästí a bolesti chrbta! So šikovným 
pomocníkom vás aj veľké čistenie, drhnutie, leštenie a vysávanie bude baviť. 
Multifunkčný čistič okien Orava Lautus s mokrým a suchým odsávaním nečistôt je 
kombináciou dokonale priliehajúcej stierky a odsávača. Okná najprv umyte vodou 
s trochou saponátu a potom ich už len „prejdite“ zhora dole čističom. Ten špinavú vodu 
odsaje ako malý vysávač do 120 ml nádržky bez kontaktu vašich rúk so znečistenou 
vodou. Okná vyleští tak, že na nich neostane žiadna špina. Ergonomicky sadne do ruky, 
vďaka 360-stupňovej otočnej hlave a nízkej hmotnosti sa ľahko obsluhuje a do boja 
s nečistotami vo výškach je vybavený teleskopickou tyčou. Oceníte ho aj pri čistení 
zrkadiel, obkladačiek, sklenených stolov či sprchového kúta. Výborne poslúži aj na 
suché vysávanie záclon, gauča a postelí. Môže byť váš za 39,90 €. www.orava.eu

Počas pandémie trávime najviac času doma. Je však 
váš domov naozaj bezpečný pre deti, dospelých aj se-
niorov? Na každodennú dezinfekciu a pre vždy svieži 
vzduch s výhodami aromaterapie využite čistiacu silu 
a ozdravný potenciál prírody! Aromaesenciálny čis-
tiaci sprej Puressentiel funguje ako prírodný biocid. 
Obsahuje až 41 esenciálnych olejov v 100 % prírodnej 
kvalite, ktoré s preukázateľnou účinnosťou likvidujú 
vírusy, baktérie, plesne aj mikróby vo vzduchu, na ko-
bercoch, gauči, bytových textíliách aj na dotykových 
plochách. Každá fľaštička produktu obsahuje výťažky 
z 10 kg rastlín a tie najčistejšie prírodné výťažky pre 
bezpečný a krásne voňavý domov. V pohodlí domova 
aj poruke v kabelke by vám nemal chýbať ani antibak-
teriálny gél Puressentiel, ktorý eliminuje vírusy a bak-
térie a vďaka pridaným esenciálnym olejom a aloe vera 
aj ošetruje a rozmaznáva pokožku na rukách. Kúpite 
v partnerských lekárňach Puressentiel, čistiaci sprej 
Puressentiel 200 ml za OC 21,70 €, antibakteriálny gél 
Puressentiel za OC 4,60 €.

Pre viac informácií a zoznam lekární:
@puressentiel_czsk FB puressentiel.czsk

Parádne umyje okná aj povysáva

Po celom svete sú kaviarne Starbucks známe aj vďaka takzvanému „secret menu“. 
Pod ním sa skrývajú jedinečné nápoje, ktoré nenájdete v oficiálnej ponuke, ale baristi 
ich zákazníkom na vyžiadanie radi pripravia. Do 2. mája si zákazníci môžu vychutnať 
jedinečný nápoj z „tajnej ponuky“ – Jasmine Matcha Tea Latte. Tento nápoj v sebe 
ukrýva kombináciu jazmínového čaju, čaju matcha, mlieka a vanilkového sirupu 
s toppingom z malinovej peny. Je dostupný v horúcom aj v ľadovom variante vo 
všetkých kaviarňach Starbucks na Slovensku.

Jedinečné SECRET MENU
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nefalšovaný 
kuS pRíRody

Aj vy patríte k  tým, ktorým záleží na životnom 
prostredí a na zdravom bývaní? Potom vo svo-
jom obydlí zrejme uprednostňujete prírodné 

materiály, ktoré sú typické svojimi hnedými, béžovými 
a šedými odtieňmi. Teplé zemité odtiene sú kombino-
vateľné s akoukoľvek inou farbou, ale úžasne pôsobia 
aj keď sú samé. Dnešné obydlia disponujú na jednej 
strane modernými technologickými prednosťami, no 
na druhej strane, pri zariaďovaní svojich domácností 
stále väčšie množstvo ľudí volí práve prírodné farby 
a materiály.

Podlaha z prírody
Drevené podlahy patria medzi podlahové krytiny, kto-
ré vďaka svojmu prírodnému charakteru, originálnej 
kresbe, rôznorodosti a  farbe v  prostredí vyvolávajú 
pocit tepla a útulnosti. Pri výbere podlahovej krytiny 
z prírodných materiálov stačí len dobre zvážiť odtieň 
a vzor dreviny, pričom dôležitú úlohu zohráva aj svet-
losť a  veľkosť miestností, do ktorých má byť krytina 
položená. Či sa rozhodnete pre palubovku, parkety 
alebo korok, každá podlaha z  prírodného materiálu 
prinesie do domácnosti nefalšovaný kus prírody.

Je domácnosť ladená do 
zemitých farieb fádna, 

nudná a nezaujímavá, alebo 
naopak - krásna, čistá 

a noblesná? Každý človek má 
na rovnakú vec iný názor, preto 

ani na túto otázku neexistuje 
jednoznačná odpoveď. No 

interiér odetý do prírodných 
materiálov rozhodne pôsobí 

útulne a romanticky. 
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Priaznivá bilancia
Drevená podlaha je nielen krásna, ale aj dostatočne 
odolná a navyše sa vyznačuje výbornými zvukovo a te-
pelnoizolačnými vlastnosťami. Podlaha z  prírodného 
materiálu vyniká svojou priaznivou ekologickou bi-
lanciou a  z  estetického hľadiska nepozná konkuren-
ciu. Jednotlivé typy krytín sa líšia veľkosťou, farbou, 
druhom dreva a spôsobom opracovania. Do popredia 
povrchových úprav sa dostáva patina, ktorá tlmí efekt 
uzlov a  prasklín, čím vizuálne zjemňuje a  zmäkčuje 
vzhľad pôvodného dreva.

Prívetivá atmosféra 
Drevená podlaha vytvára v  miestnostiach roman-
tickú atmosféru. Palubová podlaha – palubovka sa 
v minulosti bežne používala v dedinských domoch, aj 
v mestských bytoch. V súčasnosti sa s ňou najčastej-
šie stretnete v  chalupách, v  zrenovovaných starých 
sedliackych domoch a tiež v zrubových stavbách. Čas 
dokonale preveril spoľahlivosť tejto podlahy. A keďže 
sa osvedčila najmä v priestoroch s vyššou frekvenciou 
pohybu, suverénne prekročila aj prah dvadsiateho 
prvého storočia. Masívne drevené dosky, vyrábané 

Krása dreva 
zaujme na prvý 
pohľad.
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prevažne z  ihličnatých drevín - smreku, smrekovca, 
jedle a borovice pôsobia jedinečne, rovnako ako par-
kety. Klasické parkety - ohobľované doštičky z  ma-
sívneho dreva, sú k  dispozícii v  rôznych rozmeroch 
a hrúbkach. Z listnatých drevín sa na ich výrobu po-
žíva dub, buk, jaseň, breza, javor, hrab a  iné dreviny. 
Pokiaľ sa rozhodnete pre podlahu z  kôry duba kor-
kového, ten má tiež skvelé tepelnoizolačné vlastnosti 

a navyše, dobre tlmí hluk. Korok sa radí medzi teplú 
a pružnú podlahovú krytinu, ktorá je aj hygienicky ne-
škodná.

Schopnosť obnovy
Okrem všetkých pozitívnych vlastností dreva má 
drevená podlaha aj vynikajúcu schopnosť obnovy. 
Pri oprave či renovácii je prvým krokom brúsenie 

InTerIér

Drevené parkety 
pozdvihnú aj mo-

derne zariadený 
interiér. 

LAKOVANÉ LAMINOVANÉ DVIERKA

TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA 
NÁBYTKOVÝCH DVIEROK
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LAKOVANÉ LAMINOVANÉ DVIERKA

TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA 
NÁBYTKOVÝCH DVIEROK
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a  druhým vytmelenie nerovností. Takto zvládnutý 
podklad je pripravený na krok tretí, na aplikáciu ná-
teru. Na ošetrenie a zušľachtenie dreva sa používajú 
laky, oleje a lazúry, ktoré vytvoria na povrchu podlahy 
krásny zamatový film. Zvyčajne sa nanášajú v niekoľ-
kých vrstvách a odporúčané sú najmä transparentné 
nátery, ktoré dokážu zachovať pôvodné usporiadanie 
dreva.

Pripravila: Andrea Rozborová 
Foto: WESTWING, IKEA 

LÍNIA radí
Pokiaľ máte záujem vytvoriť vo svojej 

domácnosti dojem otvoreného priestoru, 
ten dosiahnete použitím širších 

palubových dosiek, ktoré majú málo 
spojov. Ak vo všetkých miestnostiach 

domu či bytu použijete rovnakú 
podlahovú krytinu, celý interiér bude 
pôsobiť ako jeden kompaktný celok.

InTerIér

• príjemný prírodný materiál
• krásna farebnosť a kresba
• teplý povrch na pocit
• široký výber a dostupnosť
• materiál s dlhou 

životnosťou
• jednoduchá obnova  

pri poškodení

6 dôvodov,
prečo zvoliť  

drevenú podlahu 
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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



Takmer každý tretí človek dnes trpí alergiou a asi 90 % 
nášho života trávime v interiéroch, pričom každý z nás 
spotrebuje neskutočných 11 200 litrov vzduchu za deň. 
Toto sú určite dva silné argumenty na to, aby sme ve-
novali zvýšenú pozornosť kvalite vnútorného vzduchu.

Prečo sú ióny zdraviu prospešné?
Určite ste už počuli o  vzdušných iónoch, ktoré sú 
v  určitom množstve prirodzenou súčasťou vzduchu, 
ktorý dýchame. Viete asi aj to, že veľmi vysoká kon-
centrácia je vo sviežom vzduchu práve pri horskom 
vodopáde, v lese či na pobreží mora, a naopak, v mest-
skom ovzduší koncentrácia iónov klesá, a  to práve 
vplyvom znečistenia ovzdušia. Vzdušné ióny pri tom 
preukázateľne* prospievajú ľudskému zdraviu a uľah-
čujú regeneráciu ľudského organizmu. Viažu na seba 
čiastočky jemného prachu a peľu zo vzduchu, vytvára-
jú z nich väčšie zhluky, ktoré následne padajú k zemi. 
Vzduch, ktorý dýchame, je tak oveľa čistejší a zdravší 
a naše zdravie je menej ohrozené alergiami a choroba-
mi dýchacích ciest.

Na množstve iónov záleží
Minimálne množstvo vzdušných iónov, ktoré pozi-
tívne ovplyvňuje zdravie ľudí je 1000/cm³ vzduchu. 
V uzavretých miestnostiach je obsah iónov veľmi níz-
ky a to menej ako 250/cm³ vzduchu. Pre porovnanie, 
v lese je obsah iónov 1000 až 5000/cm³ vzduchu, pri 
vodopádoch až 25 až 80 000/cm³ vzduchu. Zjednodu-
šene povedané, čím je koncentrácia iónov vyššia, tým 
je vzduch čistejší a prostredie je vhodnejšie na oddych 
a regeneráciu.

Vyvážená vlhkosť a viac vzdušných iónov
Viac vzdušných iónov teraz môžete mať aj u vás doma. 
Stačí ak vašim stenám doprajete nový náter interiéro-
vou farbou Baumit Ionit Color, ktorá aktívne zvyšuje 
počet zdraviu prospešných iónov, pričom najlepšie 
funguje vtedy, keď je vlhkosť vzduchu v  miestnosti 
v optimálnom rozmedzí 40-60 %. O aktívnu reguláciu 
vlhkosti sa teraz môžu postarať stierky Baumit Ionit 
Fino alebo Baumit Ionit Finish, ktoré sú dokonalým 
podkladom na aplikáciu tejto interiérovej farby.

vodopád iónov u váS doMa
Spomínate si na príjemný pocit, aký ste mali pri horskom 
vodopáde, v lese alebo na pobreží mora? Prispel k tomu 
čistý, svieži vzduch bez alergénov a prachu.

* Nemeckí vedci Erwin Neher a Bert Sakmann z Inštitútu Maxa Plancka pre medicínsky 
výskum v Heidelbergu získali už v roku 1991 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu 
za objavy v oblasti funkcie iónových kanálov v bunkách



V  miestnosti so špeciálnym náterom Baumit Ionit 
Color bolo nameraných viac vzdušných iónov ako 
v miestnosti s bežnou disperznou vnútornou farbou. 
Množstvo iónov sa ustálilo na hodnote 3600/cm³ 
vzduchu, čo je približne taký počet ako v lese.

Ako funguje systém Baumit Ionit
• Baumit Ionit Color obsahuje jedinečné plnivo,  

ktoré je „zodpovedné“ za tvorbu vzdušných iónov
• ióny sa vytvárajú na základe dvoch fyzikálnych 

princípov, ktoré sa navzájom podporujú 
a zintenzívňujú

• zdrojom energie pre tvorbu vzdušných iónov 
sú mikrotrhlinky, ktoré sa formujú v procese 
prirodzeného zvetrávania a z kinetickej energie 
častíc, pričom ide o trvalý, merateľný fyzikálny 
proces

• tieto procesy prebiehajú ideálne za optimálnej 
vlhkosti vzduchu 40-60 %, ktorú zabezpečia 
stierky Baumit Ionit Fino a Baumit Ionit Finish

• vzduch, ktorý dýchame je tak čistejší a zdravší

Ideálne riešenie pre zdravý vzduch
Všetky výrobky Baumit Ionit sú minerálne, vysoko 
paropriepustné, bez emisii a škodlivín a je možne ich 
použiť ako povrchovú úpravu na sadrokartón, betón 
aj na bežné omietky. Zlepšujú kvalitu vzduchu, znižu-
jú jeho znečistenie, podporujú regeneráciu ľudské-
ho organizmu a  zvyšujú kvalitu života predovšetkým 

v znečistenom prostredí miest. Sú ideálnym riešením 
pre všetky vnútorné priestory, kde trávime veľa času 
a zároveň nám záleží na kvalite vzduchu – detské izby, 
spálne, obývacie izby, ale aj školské triedy či kancelár-
ske priestory.

Baumit Ionit je funkčný systém vnútorných povrcho-
vých úprav, ktorý aktívne reguluje vlhkosť a zvyšuje 
koncentráciu zdraviu prospešných iónov vo vnútor-
nom vzduchu. Výsledkom je menej peľu a prachu vo 
vnútornom vzduchu a lepší oddych a regenerácia.

Baumit Ionit

•  Zdraviu prospešné ióny
• Optimálna vlhkosť
• Zdravý a čistý vzduch

www.baumit.sk
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lepší a čiStejší vzducH
V nedávnej štúdii renomovaného Fraunhofer Institute 
for Building Physics IBP bola vpustená do testovacích 
miestností vysoká koncentrácia peľu brezy. Následné 

merania preukázali, že koncentrácia peľu v miestnosti 
s povrchovou úpravou Baumit Ionit Color poklesla 

výrazne rýchlejšie v porovnaní s inou miestnosťou. Po 
30 minútach bolo viac ako 90 % peľu spolu s čiastočkami 

jemného prachu usadených na podlahe. Baumit Ionit 
čistí vzduch a zlepšuje pohodu v interiéri!

95Myšlienky s budúcnosťou.

ZDRAVÉ BÝVANIE

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH
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Ionit Finish alebo Ionit Fino reguluje vlhkosť 
vnútorného vzduchu. Keď je vlhkosť vzduchu 
vysoká, absorbuje vodnú paru a vracia ju 
späť, keď vlhkosť vzduchu poklesne.

Takto funguje stierka Ionit Finish alebo Ionit Fino:
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Takto funguje farba Ionit Color:
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Ionit Color produkuje prirodzené vzdušné 
ióny. Toto funguje najlepšie, keď je vlhkosť 
vnútorného vzduchu medzi 40 – 60 %.

▸
▸

Baumit Ionit – zdravé bývanie na najvyššej úrovni
Baumit Ionit je jediný funkčný systém vnútorných povrchových úprav, ktorý aktívne reguluje 
vlhkosť a zvyšuje koncentráciu zdraviu prospešných iónov vo vnútornom vzduchu. 

Prečo sú ióny zdraviu prospešné?
Vo vzduchu, ktorý dýchame, je vždy isté množ-
stvo iónov. Veľmi vysoká koncentrácia je vo 
sviežom vzduchu pri horskom vodopáde, v lese 
či na pobreží mora, naopak – v znečistenom 
mestskom ovzduší koncentrácia iónov klesá. 
Vzdušné ióny pri tom preukázateľne* prospie-
vajú ľudskému zdraviu a uľahčujú regeneráciu 
ľudského organizmu. Viažu na seba čiastočky 
jemného prachu a peľu zo vzduchu, vytvárajú 

z nich väčšie zhluky, ktoré následne padajú 
k zemi. Vzduch, ktorý dýchame, je tak oveľa 
čistejší a zdravší a naše zdravie je menej ohro-
zené alergiami a chorobami dýchacích ciest. 

Baumit Ionit: Vyvážená vlhkosť 
a viac vzdušných iónov
Baumit Ionit – to je fungujúci systém, ktorý 
pozostáva z dvoch komponentov. Stierka Ionit 
Fino alebo Ionit Finish reguluje vlhkosť vzduchu 

a pomáha ju udržiavať v optimálnej úrovni 
40 – 60 %. Interiérová farba Ionit Color zasa 
produkuje zdraviu  prospešné vzdušné ióny, 
pričom najlepšie funguje práve vtedy, keď je 
aj vlhkosť vzduchu v miestnosti optimálna. 

Ideálne riešenie pre zdravý vzduch
Všetky výrobky Baumit Ionit sú minerálne, 
vysoko paropriepustné, bez emisií a škodlivín 
a je možné ich použiť ako povrchovú úpravu 
na sadrokartón, betón i na bežné omietky. 
Zlepšujú kvalitu vzduchu, znižujú jeho znečis-
tenie, podporujú regeneráciu ľudského orga-
nizmu a zvyšujú kvalitu života predovšetkým 
v znečistenom prostredí miest. Sú ideálnym 
riešením pre všetky vnútorné priestory, kde 
trávime veľa času a zároveň nám záleží na 
kvalite vzduchu – detské izby, spálne, školské 
triedy, nemocničné izby, ale aj kancelárske 
priestory.

* Nemeckí vedci Erwin Neher a Bert Sakmann z Inštitútu 
Maxa Plancka pre medicínsky výskum v Heidelbergu  
získali v roku 1991 Nobelovu cenu za medicínu a fyziológiu 
za objavy v oblasti funkcie iónových kanálov v bunkách.Ionit Finish alebo Ionit Fino reguluje 

vlhkosť vnútorného vzduchu. Keď je 
vlhkosť vzduchu vysoká, absorbuje 
vodnú paru a vracia ju späť, keď 
vlhkosť vzduchu poklesne.

Ionit Color produkuje prirodzené 
vzdušné ióny. Toto funguje 
najlepšie, keď je vlhkosť 
vnútorného vzduchu medzi 
40–60 %.
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Rozhodli ste sa splniť si sen a plánujete stráviť 
leto v novom rodinnom bazéne? Typ bazéna však 
vyberajte nielen podľa dizajnu, ale aj podľa účelu. 
A nepodceňte ani výber miesta na pozemku či 
voľný priestor v okolí.

Splňte Si Sen!
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Pred samotnou výstavbou rodinného bazéna je 
potrebné ujasniť si nielen umiestnenie na do-
statočne slnečnej ploche, ale aj to, ako by mal 

bazén a  jeho okolie vyzerať. Moderný bazén je dnes 
možné prostredníctvom vhodne zvolenej technoló-
gie postaviť aj vo svahovitom či ílovitom teréne. A to 
z rôznych materiálov. Podobne je to aj s tvarmi bazé-
nov, no pokiaľ plánujete bazén využívať najmä na ak-
tívne plávanie, zvoľte aj vhodnú dĺžku.

Bazén na mieru
Dnes si môžete vybrať bazén na mieru, ktorý je mož-
né prispôsobiť rôznym požiadavkám. Medzi najjedno-

duchšie typy, čo sa montáže týka, patria bazény nad-
zemné, ktoré nevyžadujú veľké stavebné úpravy. No 
v posledných rokoch sa čoraz väčšej obľube tešia ba-
zény, ktoré sú zapustené do zeme. Ich výstavba je však 
spojená so stavebnými zásahmi do prostredia a  čas 
realizácie od výkopových prác, po kolaudáciu je dlhší. 
Dĺžka výstavby závisí najmä od zvolenej konštrukcie. 
Najpoužívanejšie konštrukcie zapustených bazénov sú 
montované bazény so stenami z kovových či plasto-
vých panelov a betónovým dnom, monolitické bazé-
ny z plastu alebo laminátu, ďalej bazény s betónovou 
alebo železobetónovou vaňou a  antikorové zvárané 
bazény.

exTerIér
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Predĺženie sezóny
Pokiaľ si chcete predĺžiť kúpaciu sezónu či ušetriť 
prácu na údržbu bazéna, porozmýšľajte nad zastreše-
ním. Prekrytie zabráni nielen padaniu lístia a mecha-
nických nečistôt na vodnú plochu, ale zabráni aj zne-
čisťovaniu vody dažďom. Úspora času na pravidelnú 
údržbu zastrešeného verzus nezastrešeného bazéna 
je neporovnateľná. A navyše, prekrytím bazéna si zjed-
nodušíte aj proces zazimovania a počas slnečných dní 
bude mať zabezpečený i ekologický ohrev vody.

Viete, že…
Rodinné bazény si získavajú stále 

väčšiu popularitu. Sú častým dôvodom 
rodinných stretnutí, ponúkajú relax 
a športové vyžitie v pohodlí domova, 
umožňujú aktívne využívať voľný čas 

malým i veľkým.    

exTerIér
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www.pooltech.sk
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HLINÍKOVÉ 
FASÁDY AVG

LAMINÁTOVÉ 
FASÁDY AVG

FASÁDY Z DIZAJNOVÝCH 
PROFILOV A ŤAHOKOV

FASÁDY Z MINERÁLNEHO
PLEXISKLA

PRESKLENÉ 
FASÁDY

KOVOVÉ
TKANINY

MODERNÉ FASÁDY 
A INTERIÉRY AVG 

HLINÍKOVÉ 
OKNÁ A DVERE

0915 838 572, 0918 885 204Bratislava: 

Košice: 0915 838 574

Banská Bystrica: 0915 833 516

w w w. a v g - g r o u p . c o m

Vyžiadajte si cez registráciu na našej  web stránke alebo prostredníctvom e-mailu
katalógy s podrobnejšími informáciami, ktoré doručíme poštou na vašu adresu.

info@avg-group.com

/halyafasady

Pred samotnou výstavbou rodinného domu je potreb-
né príslušnému stavebnému úradu predložiť žiadosť 
o stavebné povolenie s dokladmi vlastníctva k pozem-
ku a s projektovou dokumentáciou stavby. K žiadosti je 
nutné doložiť aj rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia 
príslušných orgánov štátnej správy a obce, vyjadrenia 
správcov inžinierskych sietí a  majiteľov susedných 
pozemkov. Pred založením stavby je potrebný okrem 
architektonického projektu aj projekt statiky, zdravo-
techniky, kúrenia, elektroinštalácie, plynoinštalácie 
a požiarnej ochrany domu.

Výstavba v kocke
Po vybudovaní základov nastáva proces budovania 
hrubej a vrchnej stavby. Hrubá stavba obsahuje nosné 

konštrukcie domu a vrchná stavba obsahuje konštruk-
cie nad úrovňou terénu - obvodové steny, priečky, 
stropy, tepelné izolácie, strechu a  komín. Nasleduje 
proces zastrešenia domu a  výstavba deliacich kon-
štrukcií - zvislé konštrukcie, nenosné priečky a výpl-
ňové konštrukcie. Potom sa rieši montáž technických 
zariadení. Odborné práce s technickými zariadeniami 
a inštaláciami obvykle trvajú dlhšie, než hrubá stavba 
a zastrešenie. Jedná sa o vykurovanie, vzduchotechni-
ku, vnútorné rozvody vody, plynu a elektriny. K tech-
nologickému vybaveniu domu patria aj silnoprúdové 
a  slaboprúdové elektroinštalácie, plynofikácia, zdra-
votná technika, dodávka vody a  odvod splaškov. Na-
sledujú dokončovacie práce - vnútorné omietky, náter 
stien a položenie podlahovej krytiny. Záverečné práce 

cHyStáte Sa Stavať?
Súčasní architekti, projektanti a stavebníci sa na rodinné 
domy pozerajú inou optikou, než tomu bolo kedysi. Popri 
vysokom užívateľskom komforte preferujú ekologické princípy 
a prioritou stavby sú tiež nízke prevádzkové náklady.   
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obsahujú povrchové úpravy stien, stropov a  podláh. 
Úprava fasády je posledným krokom pred kolaudáciou 
domu. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či 

sa výstavba rodinného domu uskutočnila podľa schvá-
lenej dokumentácie a  či boli dodržané všetky pod-
mienky uvedené v stavebnom povolení.



Od uvedenia systému Megapress na trh v  roku 2014 
poskytuje spoločnosť Viega svojim zákazníkom vô-
bec ako prvá aj u hrubostenných oceľových rúr mož-
nosť spoje za studena lisovať. Inštalácia je vďaka tomu 
rýchla, bezpečná a  jednoduchá. Na vývoji technológie 
Viega neustále pracuje, aktuálne je možné ju používať 
ako spoľahlivú alternatívu ku zvarovým, závitovým 
a drážkovým spojom u oceľových rúr s priemerom až 
do štyroch palcov. Technika lisovania za studena víťa-
zí predovšetkým v porovnaní so zváraním. Zváranie je 
osvedčená metóda, avšak časovo a  fyzicky veľmi ná-
ročná, spojená s neustálym nebezpečenstvom požiaru. 
Z týchto dôvodov sa zváranie stáva nielen ekonomicky 
neatraktívne. Prenášanie ťažkých plynových fliaš a zvá-
racích prístrojov a manipulácia s nimi v neprístupných 
miestach alebo v  niekoľkometrovej výške je totiž ne-
skutočne náročná. S lisovacou technológiou Megapress 
stihne inštalačná firma zrealizovať oveľa viac zákaziek 
oproti firmám, ktoré stále spájkujú alebo zvárajú.

Úsporu času a  rýchlosť inštalácie rôznych montáž-
nych techník sa podarilo kvantifikovať organizácii 
BSRIA (Building Services Research and Information 
Association) v  nezávislom teste, pri ktorom sa v  la-
boratórnych podmienkach porovnávali celkom štyri 
metódy spájania oceľového potrubia – spoje závitové, 
drážkové, zvarové a lisované, a to u inštalácie hrubos-
tenných oceľových rúr v priemeroch od ½” do 4”.

Charakteristika jednotlivých spojov:
1. Závitový spoj – rotačné vyrezanie závitu do rúry a jej 

následné naskrutkovanie do armatúry.
2. Drážkový spoj – drážkovanie rotačnou technikou 

na oboch koncoch rúry a následné spojenie spojkou 
s tesniacim krúžkom.

3. Zvarový spoj – spojenie rúry zváraním metódou MIG 
(taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére).

4. Lisovaný spoj – lisovanie spojov pomocou nástroja 
Viega Pressgun 5 a nástavca.

Metódy Spájania a inštalácie 
oceľovéHo potRubia
Technológia lisovania je vďaka neustálemu pokroku 
a inováciám stále žiadanejším spôsobom spájania 
potrubných spojov vo všetkých inštaláciách, od špičkových 
obytných priestorov, cez hotely a zdravotnícke zariadenia 
až po svetovo preslávené historické budovy.



Vyspelé lisovacie 
spojovacie systémy 
Viega patria medzi 

najrýchlejšie metódy 
spájania oceľového 

potrubia vôbec, a to až 
do DN 100. 

* polpalcové armatúry neboli k dispozícii, preto nie sú započítané 
** do celkovej doby sa započítava 44 minút a 9 sekúnd, čo je predpokladaná doba montáže chýbajúcich armatúr

Metodika skúšania
V laboratórnych podmienkach sa s každou zo štyroch 
inštalačných metód vykonal vopred navrhnutý a iden-
tický spoj rôzneho typu na rúrach niekoľkých rozme-
rov. U procesu sa meral čas od začiatku do konca inšta-
lácie, a to vrátane prípravy všetkého vybavenia, rezania 
rúr, ich napojenia a konečnej montáže. Po dokončení 
sa porovnávali časy všetkých metód a veľkostí rúr. Na-
sledujúca tabuľka ukazuje celkové časy montáže.

Konečné a veľmi rozdielne časy inštalácie sú prekva-
pivé:
• lisované spoje (Megapress) – 6 hodín, 38 minút,
• drážkované spoje – 10 hodín, 10 minút,
• závitové spoje – 16 hodín, 37 minút,
• zvarové spoje – 29 hodín, 59 minút.

Z týchto výsledkov je zrejmé, že lisovacia technológia 
v praxi poskytuje výhodu v podobe:
• 78 % ušetreného času v  porovnaní so zvarovými 

spojmi,
• 60 % ušetreného času v  porovnaní so závitovými 

spojmi,
• 35 % ušetreného času v porovnaní s drážkovanými 

spojmi.

Čiastočne je to spôsobené jednoduchosťou a rýchlos-
ťou montáže lisovacou metódou. Remeselníkom stačí 
rúry skrátiť na príslušný rozmer, zbaviť odrezanú plo-
chu ostrapkov, nasadiť nástrčnú spojku na rúru a zli-
sovať. Táto metóda tiež nevyžaduje časovo náročné 

procesy, ako je rezanie závitov alebo drážkovanie kaž-
dej sekcie rúr. U metódy závitových spojov tvorí čas 
potrebný na prípravu rotačného závitorezu takmer 
pätinu celkového času (18 %). Metóda zvarových spo-
jov síce žiadne predbežné úpravy rúr nevyžaduje, ale 
samotný proces zvárania je časovo oveľa náročnejší. 
Napríklad aj u  testovanej inštalácie, ktorá bola rela-
tívne malého rozsahu, trvalo zváranie oproti metóde 
Megapress o 23 hodín dlhšie.

Výhody lisovaných spojov
Okrem rýchlosti a  jednoduchosti má lisovanie pre 
inštalatéra ďalšie výhody. Je bezpečnejšie, najmä 
v porovnaní so zváraním, pretože proces nevyžaduje 

Metóda Počet rezov 
rúry

Doba  
rezania rúr  
(v minútach)

Doba rezania 
závitov/drážok 
(v minútach)

Doba prípravy 
strojov  
(v minútach)

Doba montáže 
celkom  
(v minútach)

Celkom (minút)

Závitové spoje 116 78 166 15 738 997

Drážkové spoje (*)100 73 20 13 (**)504 610

Zvarové spoje 116 78 - - 1721 1799

Lisované spoje 
systémom 
Megapress

116 78 - 8 312 398



zdroj tepla ani remeselníka nevystavuje splodinám či 
chemikáliám. Znižuje sa tým nebezpečenstvo úrazu 
a škôd, ako aj nutnosť zdravotných a bezpečnostných 
opatrení. To platí o to viac teraz, keď sa podľa Medzi-
národnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) splodi-
ny zo zvárania považujú za rakovinotvorné.

Lisované spoje predstavujú aj čistejšiu alternatívu, 
pretože na rozdiel od rezania závitov nie je treba rúru 
mazať. To znamená, že pri a po inštalácii nie je nutné 
rúru ani jej okolie čistiť. Tým sa zároveň znižuje mie-
ra preplachovania potrebná na odstránenie nečistôt 
pred odovzdaním budovy na užívanie.

Ďalšia z kľúčových výhod lisovaných spojov je, že me-
dzi spojmi nie sú kvalitatívne rozdiely – spoj sa buď 
zlisuje, čím vytvorí pevné a bezpečné spojenie, alebo 
nie je napr. omylom zrealizovaný vôbec (zlisovaný). 
Kvalitné lisovacie spojky totiž disponujú funkciou, 
ktorá umožňuje spoľahlivé odhalenie nezlisovaných 
spojov priamo na mieste inštalácie. Tým sa zabraňuje 

nákladným opravám po ukončení projektu. Napríklad 
osvedčená technológia Viega SC-Contur, používaná aj 
v armatúrach Megapress, preukázateľne upozorní na 
omylom nezlisované spoje pri tlakovej skúške.

Najmenej viditeľnou výhodou sú nízke náklady na 
servis a prevádzku lisovacieho náradia. Servis u Viega 
Pressgun 5  je vyžadovaný až po 40 000 vykonaných 
zalisovaniach alebo po 4  rokoch (čo nastane skôr), 
u  Pressgun Picco po 30 000 zalisovaniach alebo po 
4 rokoch, u Viega Pressgun 6 B raz za 2 roky. Nástro-
je majú sieťový kábel, Pressgun Picco má praktický 
a ľahký lítium-iónový akumulátor. Pri práci remeselník 
ocení benefity ako je hmotnosť len okolo 3 kg, otočnú 
hlavu o 180° alebo LED osvetlenie.

Ďalšie informácie o  komplexnom portfóliu li-
sovacích systémov Viega Megapress nájdete na 
viega.sk/technologialisovania. Informácie o  spoloč-
nosti BSRIA a jej globálne uznávaných skúškach a vý-
skumoch nájdete na https://www.bsria.com.
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O spoločnosti:
Spoločnosť Viega s viac ako 4 700 zamestnancami po celom svete patrí v súčasnosti k popredným výrobcom 
sanitárnej techniky. Na trvalom úspechu firmy pracujeme v deviatich svetových lokalitách. Výroba je sústredená 
do štyroch výrobných závodov v Nemecku. Špeciálne riešenie pre severoamerický trh sa vyrába v závode 
McPherson (Kansas/USA), podnik vo Wuxi (Čína) zase zaisťuje hlavnú výrobu pre ázijský trh. Pre spoločnosť Viega 
je najdôležitejšia predovšetkým výroba inštalačnej techniky. Okrem potrubných systémov vyrába tiež predstenové 
a odvodňovacie systémy. Sortiment zahŕňa viac ako 17 000 produktov s rozmanitými možnosťami využitia, napríklad 
v technickom zariadení budov, v infraštruktúre, v priemyslových zariadeniach alebo pri stavbe lodí. Spoločnosť 
Viega bola založená v roku 1899 v Attendorne v Nemecku a od 60. rokov sa začala presadzovať na medzinárodnom 
trhu. V súčasnosti sa produkty Viega používajú na celom svete. Tovar je na jednotlivých trhoch distribuovaný najmä 
prostredníctvom odborných veľkoobchodov.
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S príchodom teplého počasia sa mnohí majitelia do-
mov chystajú na úpravy a rekonštrukcie svojich obydlí. 
Pokiaľ sa chystáte rekonštruovať dom spolu s kuchy-
ňou a s kúpeľňou, novým podmienkam bude potrebné 
prispôsobiť aj všetky prívody a odtoky vody, rozvody 
elektroinštalácie a osvetlenie. Aj búracie práce musia 
byť riadne naplánované, aby nedošlo k narušeniu sta-
tiky.

Rekonštrukčné práce
Pred zahájením rekonštrukčných prác v  rodinnom 
dome je dobré vykonať tlakovú skúšku vodovodné-
ho potrubia, kúrenárskeho potrubia a  odpadového 

– kanalizačného potrubia. Nové rozvody v  podlahe 
a v stenách je vhodné pred zakrytím zdokumentovať 
aj fotograficky. Keď sa v rámci rekonštrukcie chystá-
te prekladať plynové spotrebiče z pôvodného miesta 
o viac ako dva metre, na nové plynové potrubie budete 
potrebovať projekt a revíziu. V rodinných domoch sa 
potrubie obvykle využíva na tri účely - na vnútorné 
rozvody vody, na vnútornú kanalizáciu a na plyn. Naj-
používanejšími materiálmi sú oceľ, meď a plasty. Aby 
potrubie bolo funkčné, má disponovať vlastnosťami 
ako je pevnosť voči prevádzkovým pretlakom, nára-
zom a vonkajším silám. Tiež má byť odolné voči koró-
zii, s hladkými vnútornými stenami.

jaRné pReMeny
Domov je miesto, kde sa človek má cítiť príjemne a bezpečne, 
preto s prichádzajúcim jarným počasím mnoho majiteľov 
rodinných domov uvažuje o zveľaďovaní svojich príbytkov. 
Patríte k nim aj vy?  



Grilovanie je viac, než len opekanie klobások. Je to vá-
šeň, pri ktorej vzniká fantastické jedlo a nezabudnu-
teľné spomienky. Nezáleží na tom, či ste začiatočník 
alebo skúsený grilmajster, či sa pridŕžate klasických 
BBQ receptov alebo idete podľa svojej fantázie, ani či 
chystáte výdatný obed, ľahkú večeru, sladké maškrty 
alebo slané drobnosti. Grilovanie na griloch Weber 
posúva túto činnosť do nových dimenzií, v  ktorých 
vznikajú šťavnaté steaky, voňavé grilované ryby a hy-
dina, tak akurát prepečená zelenina a  neodolateľné 
dezerty z roštu. Pokiaľ ale chcete objaviť viac, pokiaľ 
chcete zájsť za hranice dosiaľ poznaných možností, 
pokiaľ oceňujete kvalitu a viete, že práve vy ste tí, kto 

si ju zaslúžia, vaše nároky uspokojí iba perfektný grilo-
vací systém od Weberu - grily so SEAR zónou.

Čo je SEAR zóna?
Sú to tri blízko seba umiestnené horáky vytvárajúce 
zónu, ktorá sa ohrieva oveľa rýchlejšie, než iné oblasti, 
čím sa výrazne skracuje čas potrebný na zohriatie roš-
tov. Spoznáte ju podľa malého červeného horáka. Ply-
nové horáky s teplotou až 800 °C zohrievajú liatinový 
grilovací rošt na 420 °C a ten rovnomerne distribuuje 
teplo do pripravovaného pokrmu. „Pri veľmi vysokých 
teplotách sa mäso zbytočne vysušuje. Takto sa však 
rýchlo zatiahne a získa chrumkavú kôrku, pod ktorou sa 

„SeaR zóna dáva gRilovaniu 
vyšší level“, pocHvaľuje Si 
zdeněk poHlReicH
Objavte perfektný grilovací systém so SEAR zónou a vaše 
grilovačky sa stanú legendárnymi. Spokojný je s ním aj 
najznámejší kuchár široko – ďaleko Zdeněk Pohlreich.

Zdeněk Pohlreich 
odporúča pri grilovaní 

využiť SEAR zónu
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skrývajú jemné vlákna šťavnatej svaloviny,“ vysvetľu-
je ambasádor grilov značky Weber Zdeněk Pohlreich, 
ktorého ani nemusíme predstavovať.

Ako SEAR zóna funguje? 
Grilovať začnete ako obvykle. So zatvoreným poklo-
pom vyhrejete gril Genesis na cca 300 – 320 °C, čo 
trvá asi 15 minút, a  vypnete horák mimo SEAR zóny. 
Zapálite SEAR zónu a  dáte príležitosť jedlu, ktoré 
chcete grilovať či opekať. V závislosti od pripravova-
ného jedla opekajte každú stranu 1 až 4 minúty, potom 
presuňte suroviny do časti roštu s  nižšou teplotou 
a  dokončite proces grilovania. Dvorný kuchár grilov 
Weber odporúča aj opačný postup: skúste jedlo najprv 
pripraviť klasickým spôsobom a pred koncom ho pre-
suňte do SEAR zóny. „Searingom dosiahnete zaujíma-
vú textúru a chuťový kontrast, vďaka čomu je jedlo ešte 
delikátnejšie. Čím častejšie budete so SEAR zónou grilov 
Weber pracovať a experimentovať, tým viac neskutočne 
chutného jedla sebe a svojim hosťom pripravíte,“ dodáva 
Zdeněk Pohlreich.

SEAR zóna 
pozdvihuje grilovanie 

na vyššiu úroveň

SEAR zónou disponujú grily  
Spirit SP-335 Premium GBS, Spirit 
EPX-325s GBS, Genesis II EX-335 

GBS, Genesis II EP-335.

Gril Weber Spirit 
EPX-325 s GBS 
zaručuje dokonalú 
grilovačku
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Usaďte sa pod zakvitnutou čerešňou, zatvorte oči a nechajte 
sa unášať opojnou vôňou levandule a zurčaním malého 

potôčika. Pohľadom prejdite po niekoľkých ároch perfektne 
strihaného trávnika a potešte sa výhľadom na vyšperkované 

záhony kvitnúcich ľalií, zvončekov či pivoniek. 

Malá záHRada 
S veľkýMi náRokMi 

ZáhrAdA
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Pre niekoho nádherná predstava, pre iného úpl-
ný des. Môjho priateľa to takmer odradilo od 
stavby rodinného domu. Miluje svoju prácu, no 

cez víkend sa rád povaľuje, opaľuje, pláva či organizuje 
posedenia s priateľmi. Predstava, že má každú sobotu 
lietať okolo domu s kosačkou, alebo s motykou v ruke, 
ho vydesila k smrti.

Pobytová záhrada
Nakoniec to dopadlo dobre, priam vynikajúco. Priateľ 
triezvo zvážil svoje požiadavky a menšia nezastavaná 
plocha pri dome sa zmenila na plne vybavený exte-
riér, ktorý má skôr podobu pobytovej záhrady. Stromy 
a  kríky tu prevzali úlohu veľmi kvalitného a  funkč-
ného dizajnu. Nezavadzajú, nevynucujú si pozornosť 

a pri všetkej tej skromnosti dodávajú priestoru neza-
meniteľný šarm. Celé riešenie sa nieslo v štýle veľmi 
lákavého hesla: „V záhrade sa neupratuje, v záhrade sa 
žije!“ Ponúkam vám pohľad priamo do súkromia tejto 
nezvyčajnej záhradky. Cez obrázky, ktoré vznikli nie-
koľko rokov po realizácii. Možno aj vy prehodnotíte 
pohľad na riešenie tej vašej, ak ju začnete chápať ako 
ďalší životný priestor, ktorý si môžete naplno užívať 
a popri tom duševne aj fyzicky relaxovať, máte vyhraté.

Terasa pri dome
Terasa pri dome je vybavená pohodlnou exteriérovou 
sedačkou, aby si na nej priateľ s rodinou mohol užívať 
svieže rána. Aby sa tu dalo lebediť aj v lete, keď slnko páli, 
navrhla som priestor pritieniť moderným systémom 

Lucia Bullová
architekt pre  
exteriér a záhradu
info@luciabullova.sk
www.luciabullova.sk
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zvinovacích plachiet, ktoré sa dajú natáčať podľa sklo-
nu slnečných lúčov, ale aj vetra. Ak prší či priveľmi fúka, 
senzor dá povel na ich stiahnutie. Čo sa bazéna týka, 
v našej zemepisnej šírke ešte stále ide o sezónnu zá-
ležitosť, aj keď v dohľadnej dobe sa to možno zmení. 
V tomto prípade bazén odkrojil dosť veľkú plochu, už aj 
tak z malého pozemku a navyše, bol naň výhľad priamo 
z obývačky. Cez leto je to atraktívny pohľad, ale zvyšok 
roka by sa priateľ s rodinou musel pozerať na zakrytý 
bazén. A nech je prekrytie bazéna akokoľvek sofistiko-
vané, nie je to nikdy nič očarujúce. Preto som použi-
la malý trik. Bazén som umiestnila do zvýšenej terasy, 

do ktorej som tiež vsunula menší záhon. Umiestnený 
je tak, aby vykrýval pohľady z  interiéru. Takže tušíte, 
že niekde vonku bazén existuje, ale pred vašim zrakom 
v prvom rade defiluje očarujúca zeleň.

Spoločenská terasa
Hranicu pozemku tvorí dvojmetrový múr, ktorý je 
oporou pre plne vybavenú pracovnú plochu exterié-
rovej kuchynky s grilom, výlevkou, elektrickými zásuv-
kami, chladničkou a odkladacími skrinkami. Schodíky, 
ktorými sa sem vstupuje od domu, ale aj zo strany 
bazéna, vymedzujú plochu terasy, kde sa zmestí veľký 

ZáhrAdA

Aj v malej záhrade 
je možné zažiť 
veľkú škálu zá-
žitkov.
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ZáhrAdA

Jarná príroda hýri 
farbami a vôňami, 

dodáva energiu.  
jedálenský stôl. Ak sa organizuje záhradná párty, scho-
díky slúžia aj ako improvizované sedenie. Časom te-
rasa získala zastrešenie, takže sa využíva po celý rok. 
Pri múre, pozdĺž celého bazéna je nainštalované vá-
ľadlo z drevenej palubovky, kde sa po niekoľkých sviž-
ných tempách, alebo po výdatnom obede, dá príjemne 
schrupnúť. Váľadlo je súčasťou múra, čím sa zrušili 
nechcené pohľady od susedov. Múr je obložený dre-
vom, takže slúži aj ako opierka. Aby priestoru nechý-
bala zeleň, nesie aj konštrukciu pre popínavú wisteriu. 
Jedná sa o  veľmi rozpínavú dámu, takže majitelia ju 
každý rok musia rázne zostrihať.

Záhony a trávnik
V malej záhrade s veľkými nárokmi som využila ďalší 
trik – ak je miesta málo, najlepším riešením sú zvýšené 
záhony. Stačí výsadbovú plochu zdvihnúť o cca 30-50 
centimetrov a zeleň „upratať“ do akýchsi škatúľ, aby 
nezavadzala. Výhodou je, že takto ju nezašliapete a je 
viac rešpektovaná, pretože skákať po múrikoch je ne-
pohodlné. Navyše, dostane sa bližšie do vášho zorné-
ho poľa, takže máte pocit väčšieho množstva zelene. 
Vďaka premyslenému usporiadaniu sa do záhradky 
zmestil aj malý kúsok trávnika, ktorý je možné pokosiť 
aj manikúrovými nožničkami. Majitelia milujú týchto 
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pár metrov štvorcových, lebo je to najlepšia masáž nôh 
– odporúča ju vraj 20 z 10-tich ortopédov.

Úžitková záhrada
Aby majiteľom nechýbali pri grilovaní do marinád čer-
stvé bylinky - samozrejme vlastné, pri múre, na opač-
nej strane, je vysadená šalvia, rozmarín, tymian a me-
dovka. Dokonca sa tam vtesnali aj dva korene ríbezlí. 

A  aby sa aj múr od ulice zazelenal, pozdĺž chodníka 
je ponechaný úzky výsadbový pás pre niekoľko sa-
deníc brečtanu. Toto je príbeh naozaj malej záhrady, 
ktorá napriek hendikepu niekoľkých desiatok metrov 
štvorcových, napĺňa všetky predstavy o úžasnej zele-
nej oáze. Ak si myslíte, že aj vy máte malú záhradu, 
nechajte sa inšpirovať a tešte sa, že máte k dispozícii 
ďalší životný priestor. A to rovno pod holým nebom.

ZáhrAdA
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poteší trávu, kvety i vás

SEDOS s.r.o., 922 02 Krakovany 190, Slovenská republika
tel.: + 421 33 7798624, + 421 33 7798486, sedos@sedos.sk  www.sedos.sk

hnojivo s dlhodobým pôsobením
• postupne uvoľňuje výživné látky 
  (kvety 6 mesiacov, tráva 70 dní)
• obsahuje všetky potrebné živiny 
• balenia od 100g do 25kg

Prekrásne upravené záhrady so sviežou zeleňou trávnikov a  úžasnou pestrosťou 
kvetov fascinujú mnoho ľudí. Možno aj preto, že im chýba bližší a  častejší kontakt 
s prírodou, a podvedome túžia mať niečo podobné vo svojej blízkosti. Každá takáto 
záhrada vyžaduje veľa poznatkov a množstvo trpezlivej práce. 
Výživa rastlín nie je jednoduchou záležitosťou. Tak ako človek bez kvalitnej 
a dostatočnej stravy postupne chorľavie a chradne, aj rastliny bez vyváženého prísunu 
živín slabnú, žltnú, prestávajú kvitnúť a viac ich napádajú choroby a škodcovia.
Dusík – N, fosfor – P a  draslík – K  sú základné živiny, ktoré všetky rastliny bez 
rozdielu potrebujú na svoj dobrý rast a vývoj. Jednotlivé druhy sa však líšia nárokmi 
na množstvo a rozdelenie každej živiny počas vegetácie. Napríklad trávnik je náročný 
na dusík, v jeseni však potrebuje viac draslíka, aby dobre prezimoval. Cibuľoviny sú 
vďačné za bohatší prísun fosforu a pre bohaté kvitnutie je nevyhnutný draslík. Navyše 
do výživy vstupuje množstvo mikroelementov (S, Fe, B, Cu, Mn, Mo, Zn ). Sú potrebné 
v minimálnych množstvách, ale bez nich rastliny nevedia prežiť. Dôležité je aj to, ako 
sa jednotlivé živiny správajú v pôde, ich chemická forma, spôsob viazania v pôdnom 
sorpčnom komplexe a rýchlosť vyplavovania z pôdy.
V  predaji je nepreberné množstvo najrôznejších druhov hnojív (tekuté, práškové, 
granulované, vodorozpustné atď.). Záleží len na nás, aký typ si vyberieme. Jedno však 
majú spoločné. Hnojiť treba v malých dávkach a opakovane v krátkych intervaloch. 
Po  prihnojení dochádza obvykle k  „luxusnému“ príjmu živín rastlinami, neskôr 
k  menšiemu a  ešte menšiemu, až dôjde k  hladovaniu rastlín pokiaľ nenasleduje 

ďalšie prihnojenie.
Podstatne menšia je skupina dlhodobo pôsobiacich hnojív, ktoré minimalizujú 
počet aplikácií na 1 – 2 dávky počas vegetácie. Sem patria i obaľované granulované 
hnojivá Sedoscote – Trávnik a  Sedoscote – Kvety, ktoré majú jadro granulky 
(tvorené koncentrovaným jednozložkovým alebo viaczložkovým hnojivom) obalené 
hydrofóbnym (vo vode málo rozpustným) obalom. Tento obal nedovolí, aby sa živiny 
ľahko dostali do pôdneho roztoku a strácali sa skôr, ako ich rastliny stihnú využiť. Tento 
typ hnojív, ktorý sa na prvý pohľad zdá drahší, je veľmi ekonomický. Pri pestovaní 
kvetov v  rôznych nádobách stačí pri výsadbe primiešať odporúčanú dávku hnojiva 
do pôdy a počas vegetácie (5 - 6 mesiacov) už nie je potrebné ďalšie prihnojovanie.
Dlhodobo pôsobiace obaľované hnojivo na  trávnik nám môže vyriešiť mnohé 
problémy s  výživou. Hnojivo je jemne granulované, jednoducho sa aplikuje ručne 
alebo pomocou rôznych druhov rozmetadiel dva až trikrát počas vegetácie: skoro 
na  jar po  dôkladnom vyhrabaní a  vyčistení trávnika, v  letnom období a  prípadne 
v jeseni. Obsah živín v hnojive je prispôsobený potrebám trávnika. Keďže obsahuje 
okrem základných živín aj potrebné mikroelementy, hnojený trávnik je sýtozelený, 
svieži a dobre zapojený. 
Ak chcete  svoj vysnívaný trávnik a záplavu kvetov, urobte dnes aspoň jeden krok – 
zabezpečte im kvalitnú a komplexnú výživu. Uvidíte, že sa vám odvďačia.

KVETY I TRÁVNIK
POTREBUJÚ SPRÁVNU VÝŽIVU
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Prírodné tehly majú výborné tepelno-izolačné schop-
nosti a  nízku nasiakavosť. Tiež priaznivú ekologickú 
bilanciu počas celého svojho životného cyklu - od 
ťažby suroviny, cez výrobu, až po recykláciu. Sú ide-
álnym stavebným materiálom na výstavbu rodinných 
domov.

Dlhá životnosť
Tehla sa v  stavebníctve používa dostatočne dlhú 
dobu na to, aby potvrdila svoje kvality. Životnosť 
tehly závisí od klimatických podmienok a jej nasiaka-
vosti. Nasiakavosť bola jedna z hlavných príčin vývoja 
tehly a tie dnešné majú nasiakavosť nízku. Vďaka mo-
derným technológiám nemajú pálené tehly súčasnos-
ti takmer žiadne póry, sú stálofarebné, mrazuvzdor-
né a  odolné voči mechanickej záťaži, tiež disponujú 
dobrou požiarnou odolnosťou. Oproti minulosti majú 

nielen zmenený vzhľad, ale aj lepšie tepelno-tech-
nické vlastnosti a  je možné s  nimi jednoduchšie 
i  rýchlejšie murovať. Majú aj neporovnateľne vyššiu 
únosnosť, než ich predchodkyne a umožňujú nielen 
bezpečné, ale aj zdravé bývanie. Tehly z pálenej hli-
ny nie sú len módnou záležitosťou, ale predovšetkým 
materiálom, ktorý zabezpečuje výstavbu kvalitných 
rodinných domov.

Krásna fasáda
Lícové tehly ponúkajú skvelé možnosti na rieše-
nie fasád domov. Majú vysokú objemovú hmotnosť 
a pevnosť, vďaka čomu dobre znášajú mechanickú aj 
chemickú záťaž. Ponúkajú rôzne formátové veľkosti 
a prevedenia - hladké, reliéfové či rustikálne, v mno-
hých farebných odtieňoch. Sú spojením kvality a jedi-
nečného dizajnu.

pRíjeMné bývanie
Rodinný dom z tehál zaručuje dobrú statiku, zvukovú izoláciu, 
skvelé akumulačné a difúzne schopnosti. Tehla, zložená 
výlučne z prírodných surovín, je tradičný materiál, overený 
časom, ktorý ponúka príjemné bývanie.
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Bezúdržbová strešná krytina

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

TEHLY I PÁSIKY I ROHY I DLAŽBY I PARAPETY I STRIEŠKY I DOPLNKYinfo: 0917 234 234
web: www.klinker.sk

Bezúdržbová strešná krytina

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

TEHLY I PÁSIKY I ROHY I DLAŽBY I PARAPETY I STRIEŠKY I DOPLNKYinfo: 0917 234 234
web: www.klinker.sk
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Váš domov.  Vaše s teny.  Vaše zdrav ie .

ČISTÝ VZDUCH  
PRE 

ZDRAVÝ DOMOV
Zhlboka sa nadýchnite čerstvého a zdravého vzduchu u vás doma. S interiérovým 
systémom novej generácie Baumit Ionit to nie je problém ani tam, kde vás dnes trápi 
suchý vzduch – v podkroviach či panelákových bytoch. Prírodné stierky Ionit Fino alebo 
Ionit Finish zabezpečia optimálnu vlhkosť vzduchu 40–60% a farba Ionit Color generuje 
zdraviu prospešné ióny podobné tým, aké nájdete v prírode pri vodopádoch či v lese. Je 
dokázané, že vzdušné ióny prospievajú ľudskému zdraviu a celkovej pohode, urýchľujú 
regeneráciu, posilňujú náš imunitný systém a znižujú riziko vzniku alergií. Cíťte sa lepšie, 
regenerujte rýchlejšie a buďte fit každý deň. 

 Zdraviu prospešné ióny
 Optimálna vlhkosť
 Zdravý a čistý vzduch

Vodopád iónov
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