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Keď meníte svoje plány
na skutočnosť.
Keď rastie váš domov.
Keď máte oporu,
s ktorou zvládnete všetko.

Keď staviate s YQ,
je sa na čo tešiť.
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V roku 2019 sme
predali viac ako

MILIÓNOV kusov

základných škridiel,

24 000

ktoré chránia
domov
približne

www.terran.sk

*Uvedený ročný predaj sa rovná počtu základných škridiel predaných skupinou Terran.
24000 rodinných domov bolo stanovených podľa žiadostí na výpočet materiálu, ktoré sme
obdržali v roku 2019, kde jeden rodinný dom mal v priemere 258 m2 strešnú plochu a
spotreba materiálu bola vypočítaná s 10 kusmi /m2.
Zdroj: oddelenie výroby a techniky

RODINÁM
v 9 krajinách.*

Editoriál

Foto: Petra Baranovičová

Novoročné premeny
Aj vy patríte medzi tých, ktorí si zvyknú na prahu nového roka dávať
predsavzatia? Niekto si dá jeden záväzok, ktorý túži počas roka splniť
a sú aj takí, ktorí si každoročne dávajú desiatky predsavzatí, no na
ich plnenie časom zabudnú. Štatistiky tvrdia, že medzi najčastejšie
novoročné predsavzatia patrí zmena stravovacích návykov, aktívne
športovanie, vzdanie sa cigariet a alkoholu, zmena zamestnania,
zlepšenie finančnej situácie a získanie nového bývania. A hoci
štatistiky tiež tvrdia, že len jeden človek z desiatich, ktorý si novoročné
záväzky dáva, ich aj reálne plní, verím, že vám sa to podarí.
Pokiaľ patríte do skupiny ľudí, ktorí si v tomto roku naplánovali
zariadiť či vynoviť svoje bývanie, nechajte sa inšpirovať našimi tipmi
v interiéri, aj v exteriéri. Pozývame vás na návštevu do nevšedného
bytu, prinášame informácie o klimatizáciách, oknách a atypických
dverách. Zaujať vás môžu novinky zo sveta kuchýň a kúpeľní,
tipy ako zatepliť rodinný dom, ako vybrať strešnú krytinu či ako
ekologicky bývať. Milí čitatelia, skrášlite si domovy presne podľa
svojich potrieb a predstáv. Prajem vám, aby sa vám tohtoročné
predsavzatia, túžby a priania splnili.
ANDREA ROZBOROVÁ, šéfredaktorka

V pohodlí domova
Aj vy patríte k tým, ktorí si pri oddychovaní radi vyložia
nohy a užívajú si ničím nerušené voľné chvíle? Potom by
vo vašej domácnosti nemali chýbať ani praktické sedacie
vaky, podlahové vankúše a podnožky ku kreslám, ktoré
doprajú maximálny komfort. Príjemný relax!
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Peter Olah: Verím, že autá
budú čoskoro vnímané ako
ďalšie izby našich domácností

Peter Olah študoval automobilový dizajn, ale aj architektúru.
Rodený Bratislavčan navrhuje interiéry úspešných modelov
českej automobilky a v súkromí sa aj naďalej venuje architeketúre.
Má za sebou množstvo úspešných spoluprác pre značky ako
Adidas, Davidoff, Fujitsu-Siemens, Lasvit, MontBlanc či Zanussi.
V koncerne VW mal Peter Olah možnosť pracovať pre automobilky od Audi, cez Volkswagen až po exotické Lamborghini, no dlhodobo ostáva verný značke ŠKODA AUTO. Pri
príležitosti uvedenia nového modelu ŠKODA ENYAQ iV sme
sa s ním porozprávali aj o tom, ako do interiéru automobilu
spolu so svojim tímom integroval prvky známe skôr z našich
obývačiek.
Študovali ste automobilový dizajn, neskôr interiérovú architektúru. Nakoniec ste sa vrátili k automobilom. Nelákalo vás
pôsobenie v architektúre?
Pravdupovediac, architektúre som sa od čias vysokej školy prakticky neprestal venovať. Už počas nej som sa venoval
návrhu interiérov firemných stánkov či rôznych výstavných
priestorov a interiérov, čomu sa vlastne dodnes popri mojej
práci venujem. Moji súrodenci sú architekti, najmä s bratom
sa často podieľam na rôznych projektoch súvisiacich s architektúrou. Dá sa povedať, že architekúra je neustále súčasťou
mojej práce.

Viete nám priblížiť, ako sa líši svet dizajnovania interiérov
automobilov a domácností?
Najväčší rozdiel vnímam v použitej mierke. Zatiaľčo pri autách sú to stotiny milimetra až milimetre, pri návrhu interiéru obytného priestoru rozmýšľame skôr v centimetroch. A to
je pre dizajnéra obrovský rozdiel. Dnes však čoraz viac vidieť,
a ja to tak vnímam tiež, ako sa tieto dva svety vzájomne prelínajú. Automobil je totiž tiež priestor, v ktorom človek trávi
veľa času. Dá sa preto povedať, že pre mnohých z nás je to
dôležitým životným priestorom. Interiéry sa architektúrou čoraz viac inšpirujú, či už samotným poňatím alebo použitím
materiálov, na ktoré sme zvyknutí z našich domovov.
Myslíte si, že do budúcna budú autá ešte viac inšpirované
tým, ako bývame?
Určite. Smerom do budúcnosti, keď sa očakáva autonómna jazda, sa auto skutočne stane ďalším priestorom, akousi
ďalšou izbou, ktorú doma máme. Verím, že aj domácnosť
v zmysle, ako ju poznáme dnes, sa trochu zmení a auto sa

stane ešte väčšou súčasťou prepojenej domácnosti. Myslím
si, že auto už nebude vnímané ako niečo “vonkajšie”, do čoho
si sadnem a odídem z domu, ale skôr ako súčasť domáceho
priestoru, ktorá je so mnou schopná odísť kamkoľvek. Skrátka,
taká mobilná izba. Verím, že toto bude trend, ktorým sa automobily ešte viac integrujú do našich životov.

Text a foto: Škoda

Podobne ste navrhovali aj najnovší prírastok do rodiny ŠKODA, plne elektrické SUV ENYAQ iV. Je toto príklad využitia
architektúry v automobilovom svete?
Presne tak. Pri navrhovaní modelu ENYAQ iV bol interiér riešený podobne, ako riešime svoje domovy. Pri vývoji sme si povedali, že ho nebudeme navrhovať ako klasický interiér, kde si
vyberiete iba farby alebo nanajvýš materiál, ale navrhneme to
ako komplexný priestor. Inšpirovali sme sa bývaním a vytvorili
sme dizajnové línie. Dizajnéri sa tu vžili do úloh kurátorov, vďaka čomu vznikli rôzne priestory, ktoré dostali meno známe
skôr z architektúry. A tak môžete mať nový model ENYAQ iV
vo variante LOFT, LODGE, SUITE či napríklad ECOSUITE. Každý
z týchto interiérov je pritom zameraný na niečo iné – ekológiu,
komfort, hodnotnosť, športovosť - tak, aby si každý vybral to,
čo vystihuje jeho osobnosť, hodnoty, zmýšľanie.
Bolo náročné preniesť dizajnové elementy z domácností
do auta?
Pri navrhovaní modelu ENYAQ iV to bolo jednoduchšie ako
pri klasickom aute so spaľovacím motorom. Elektrická platforma dáva dizajnérovi oveľa väčšiu slobodu, než na akú sme

zvyknutí. Pre nás, interiérových dizajnérov, bolo najväčšou
výzvou to, ako v tomto aute vytvoriť vzdušný interiér, no na
druhej strane dbať o to, aby bol bezpečný a funkčný. Zároveň
nám však elektrická platforma ponúkla zaujímavú mieru voľnosti, než s akou obyčajne pracujeme. Bol to doslova až taký
dizajnový sen navrhovať tento elektromobil, pretože ENYAQ
iV má perfektný základ – veľké kolesá umiestnené v rohoch
karosérie, má plochú podlahu, vďaka čomu sa aj v interiéri
nenachádza typický stredový tunel, vďaka čomu sme mohli
prísť so zaujímavými riešeniami interiéru, pripomínajúce spomínané bývanie.
Keďže sa podieľate na dizajne interiérov automobilov, máte
možnosť sa neskôr v nich voziť. Aký je to pocit?
Na začiatku mojej kariéry to bol relatívne zvláštny a komplikovaný pocit, pretože ak sa na niečom podieľate, tak viete, že
mnoho vecí malo svoj príbeh. Pozitívny alebo problematický.
Všetko toto si so sebou nesiete a keď po prvý raz používate
vami vytvorený produkt, začnete ho okamžite hodnotiť, nedokážete si ho na 100 % užívať a rozmýšľate nad ním, ako ste to
mohli urobiť inak. Dostávate sa do konfliktu so samým sebou,
keďže máte osobnú väzbu, ktorú je ťažké ignorovať. Je to taký
paradox, no toto bol pocit, na ktorý som si musel zvyknúť a je
úplne jedno či išlo o dizajn produktu alebo priestoru. Z tohto
dôvodu preto veľmi rád spolupracujem na projektoch, pretože kooperácia s iným dizajnérom či týmom vás buď neustále
podporuje v tom, že to, čo robíte, robíte dobre, alebo naopak,
sa dostávate do zdravého konfliktu už v procese návrhu.
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Keď menej
znamená viac
Interiér bytu Alex Riviere prezrádza, že módnej
dizajnérke nechýba vkus a prirodzené estetické
cítenie. Jej domácnosť dýcha eleganciou.
Nábytok a bytové doplnky sú skombinované tak,
aby vyjadrovali životný štýl našej hostiteľky.

11
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interiér

A

lex študovala módny dizajn, obchodnú administratívu, marketing a komunikáciu. V pracovnej oblasti sa
úspešne presadila v odevnom priemysle. Jej módny
štýl a preferovaný bytový dizajn so sebou úzko súvisia, navzájom sa prepájajú a dopĺňajú. V oboch prípadoch dizajnérka
uznáva zásadu „menej je viac“, preto rada investuje najmä do
nadčasových kúskov. Má rada veľkorysé priestory, ktoré oplývajú množstvom prirodzeného svetla a po zotmení Alex vo
svojej domácnosti uprednostňuje svietidlá s teplým tlmeným
svetlom. Miluje náladové osvetlenie, rada pozoruje hru svetla
a tieňov.
Dizajn verzus pohodlie
Zakladateľka a kreatívna riaditeľka @RIVIstudio a platformy
@ariviere považuje dizajn a pohodlie vo svojej domácnosti

za dva rovnocenné faktory. Pri dekorovaní interiéru dodržiava niekoľko TOP zásad, ktoré ju nikdy nesklamali. Vyhýba sa
prepĺňaniu priestorov, má rada mix štýlov a prvkov, neutrálne farby kombinuje najradšej s čiernou a miluje aj kontrast.
V domácnosti podľa Alex nesmie chýbať koberec veľkosti XXL
a komfortná pohovka, ktorá má byť tak veľká, ako to len rozloha interiéru dovolí. Vo svojom príbytku uprednostňuje prírodné materiály. Najlepšiu radu ohľadom bytového dizajnu, akú
kedy dostala, bola od jej matky. Rada znela: „menej je viac“.
A tejto zásady sa drží dodnes.
Najobľúbenejšie miesto
Zaujímalo nás, ktoré miesto v domácnosti má Alex najradšej. Naša hostiteľka odpovedala: „Mojim najobľúbenejším miestom je môj šatník. Je to niečo, o čom som snívala

13

interiér

Stojacia lampa Sia,
179 €, Westwing
Collection

Veľká rohová
pohovka Tribeca,
1999 €, Westwing Collection

Vznášajúci sa
konferenčný stolík
Lesley s mramorovým
vzhľadom, 489 €,
Westwing Collection

odmalička. Vždy ma lákala móda a už ako malé dieťa som
organizovala svoje vlastné módne prehliadky. Obliekala
som si mamine šaty a hrala sa na manekýnku. Bola to moja
najobľúbenejšia detská hra a tento pozitívny vzťah k móde
a k módnym prehliadkam mi zostal dodnes. Mám to šťastie,
že v mojom novom dome som si mohla dovoliť postaviť svoj
vlastný vysnívaný šatník veľkorysých rozmerov. Šatník, v ktorom je všetko vyrobené na mieru, presne podľa mojich potrieb a predstáv. Splnil sa mi detský sen, preto mám z neho
takú úžasnú radosť.“
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Kreatívne zázemie
Za najdôležitejší predmet vo svojom obydlí naša hostiteľka
považuje obraz, ktorý zdedila po svojom otcovi. Na obraze je
zobrazený priechod pre chodcov. Dielo otec kúpil v New Yorku, tesne po jej narodení. Čo sa bytových dekorácií týka, Alex
miluje zrkadlá. Oceňuje, že v priestore vytvárajú rafinované triky, ktoré miestnosti ozvláštnia a zväčšia ich, aj bez stavebných
úprav. Dizajnérka považuje zrkadlá za prvky, ktoré nemôžu
v domácnosti chýbať. Veľkorysá pohovka, veľký koberec, kvalitné osvetlenie a krásne zrkadlo vníma ako základ dobre za-
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Kreslo s viedenským
výpletom Sissi,
399 €, Westwing Collection

Okrúhly konferenčný
stolík Hypnotising, čierna,
339 €, WestwingNow.sk
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Módna dizajnérka sa
zámerne vyhýba interiéru,
ktorý je preplnený nábytkom
a bytovými doplnkami.
Svoju domácnosť zariadila
s minimalistickým poňatím.
17

riadenej obývacej izby. Naša hostiteľka trávi vo svojej domácnosti najviac času práve v obývačke, kde aj pracuje. Väčšinou
pracuje za jedálenským stolom, no k práci jej stačí len notebook, kúsok papiera a ceruzka. V knižnici má „neviditeľné“
pracovné skrinky, kde si ukladá kresby, náčrty a vzorky, ktoré
tam má vždy poruke, keď ich potrebuje. Na vlastnej značke
oblečenia ALEX RIVIERE pracuje s Beatriz Villarroyi a s Anie
Thielen. V práci si osvojila radu otca, ktorý jej ešte na začiatku
kariéry povedal: „Najďalej zájdeš s čestnosťou, s vytrvalosťou
a s dôslednosťou“.
Dokonalý domov
Našej hostiteľke sme pri šálke kávy položili otázku, ako by
podľa nej mohla vyzerať fotografia dokonalého domova.

18

Módna dizajnérka odpovedala: „Fotografia dokonalého domova je podľa mňa útulný a pohodlný interiér, plný krásy
a kultúry. Krása a kultúra je to, čo v mojej domácnosti rada
prezentujem prostredníctvom nábytku, bytových doplnkov
a dekorácií. Uprednostňujem menšie množstvo nábytku, ktorý je v priestore perfektne umiestnený a harmonicky zladený.
Nábytok dopĺňam o umenie – o sochy a obrazy.“ Na záver návštevy sme sa Alex spýtali, ako sa jej páčia aktuálne trendy v interiérovom dizajne a v odevnom priemysle. Naša hostiteľka
k tejto téme hovorí: „Nikdy sa nepodriaďujem trendom. Preferujem nadčasový štýl. No páči sa mi aj móda šesťdesiatich
rokov a teší ma, že sa do interiérov vrátil betón a mramor. Čo
sa trendov v šatníku týka, mám rada kostýmy šité na mieru,
kožené nohavice a slnečné okuliare.“

Pripravila: Andrea Rozborová, Foto: WESTWING

interiér

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.

Majetkové poistné zmluvy

Po úspešnom pilotnom projekte spúšťa najväčšia poisťovňa na
trhu, Allianz – SP, projekt výmeny starých poistných zmlúv za nové.
Zmena sa týka všetkých privátnych poistných zmlúv poistenia
nehnuteľnosti a domácnosti uzatvorených pred rokom 2018.
Dôvodom je zjednodušenie a zefektívnenie produktového
portfólia a transformácia Allianz – SP na modernú digitálnu
poisťovňu. „Kvalita produktov a rýchlosť služieb poskytovaných našim klientom je pre nás kľúčová. Udržanie vysokého
štandardu služieb pri veľkom množstve produktových generácií je z pohľadu poisťovne veľmi náročné. Chceme, aby
všetci naši klienti, ktorí sú s nami aj desaťročia, mali kvalitné
poistné zmluvy a vďaka digitalizácii dokázali naše služby
využiť kedykoľvek a kdekoľvek,“ vysvetľuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – Slovenskej poisťovne Jozef Paška.

Vymeňte starú zmluvu za novú
Allianz – SP má vo svojom kmeni poistné zmluvy staré desiatky rokov, mnohé ešte z čias Slovenskej poisťovne. Tá
najstaršia má už 69 rokov. „Niektoré poistné zmluvy dnes
už neposkytujú dostatočnú ochranu majetku. Napríklad
nastavená poistná suma je príliš nízka a nepokrýva reálnu hodnotu majetku, alebo nie sú kryté riziká, ktoré sa
v minulosti nepoisťovali a dnes sú vzhľadom na klimatické
zmeny a zvýšenú škodovosť potrebné. Takisto mnohé informácie získané v minulosti dnes už nie sú aktuálne. Ako
zodpovednej poisťovni nám záleží na tom, aby sme mali

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock

aktuálne údaje, ktoré nám umožnia zodpovedne a ešte
rýchlejšie plniť záväzky voči našim klientom,“ vysvetľuje riaditeľ produktov neživotného poistenia Allianz – SP Michal
Bohunský.
Individuálny klient – individuálna ponuka
Všetky staršie majetkové poistné zmluvy budú tak postupne
prepracované novou generáciou moderného, jednoduchého
a zrozumiteľného produktu Môj Domov. Klient si na jednej
zmluve bude môcť poistiť všetok hnuteľný aj nehnuteľný
majetok, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu. Klienti,
ktorých sa zmena týka, budú priamo oslovení obchodníkom.
„Dotknutí klienti nás nemusia kontaktovať, ale každého
oslovíme prostredníctvom našich obchodných zástupcov
s personalizovanou ponukou, aby sme zabezpečili nepretržitú poistnú ochranu ich majetku,“ dopĺňa M. Bohunský.
Nová generácia jednotného produktu prinesie klientovi
hneď niekoľko výhod. „Zrýchli sa riešenie poistných udalostí,

• Staré zmluvy privátneho poistenia
nehnuteľnosti a domácnosti
poisťovňa Allianz mení za nové.
• Jednotnosť produktov zrýchli
likvidáciu poistných udalostí, prinesie
lepšiu informovanosť klientov a zvýši
efektivitu poisťovne.
• Jednoduchosť a zrozumiteľnosť
zabezpečí, že klient bude mať
prehľad, čo má poistením kryté.
umožní nám rýchlejšie reagovať na žiadosti klientov o zmeny v poistných zmluvách a klient bude lepšie informovaný na všetkých kontaktných miestach. Vyššia efektivita na
strane poisťovne v každom prípade prináša benefity najmä
klientom,“ uzatvára J. Paška.
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Umenie ako
fenomén bývania
Veľakrát si dôležitosť umenia
v domácnosti uvedomíme až vtedy,
keď zavesíme obraz na stenu, alebo
naopak, keď obraz zo steny zvesíme
a cítime to prázdno, ktoré po ňom
zostalo. Umenie v obydlí neplní len
úlohu „výzdoby“. Každé umelecké
dielo sa stáva súčasťou domova,
komunikuje so svojimi majiteľmi
a obyčajnú miestnosť premení na
unikátny priestor.

23

24

interiér

Melita Fodor Gwerková
Gallery Gwerk
info@gallerygwerk.sk
www.gallerygwerk.sk

U

menie je od nepamäti späté s bývaním a so skrášľovaním obydlia. Na mnohých obrazoch zo starých
čias sú zachytené interiéry plné umeleckých diel.
Ľudia vždy túžili mať doma niečo výnimočné. Niečo, čo reprezentuje ich cítenie a myslenie, čo ich obohacuje. A dnes,
keď je ľudstvo neustále zaplavované množstvom informácií
a technikou rôzneho druhu, sa umenie, ako harmonizátor
osobného priestoru, stáva o to dôležitejším prvkom našich
príbytkov.
Investícia či zážitok?
Často sa stretávame s pojmom „umenie ako investícia“. Pri
úzkom pohľade na umenie ako na biznis sa však zabúda
nato, že okrem finančnej hodnoty, umenie dáva oveľa viac
vo sfére fantázie a pocitov. Nie náhodou sa umelecké diela
stávajú predmetom túžby až tak silnej, že ich obdivovatelia

si ich doslova ukradnú len pre seba. Takýto prípad sa stal napríklad v Amerike v 80-tych rokoch, kedy si pár v strednom
veku natoľko obľúbil obraz od Kooninga, že manželia dielo
z múzea ukradli a až do konca svojho života sa z neho tešili vo
svojej obývačke. Umenie nie je ani zďaleka len dobrá investícia. Vzťah, ktorý si človek k umeleckému predmetu vybuduje,
je veľakrát na celý život. Obľúbené diela sprevádzajú rodiny
pri sťahovaní sa z domu do domu, aj pri sťahovaní sa z jednej
krajiny do druhej. Aj sám Leonardo da Vinci cestoval do Francúzska so svojou milovanou Monou Lisou, pretože si rozlúčku
s ňou nevedel ani predstaviť.
Umenie v domácnosti
V súčasnosti trh ponúka rôzne možnosti dolaďovania interiérov - nápadité textílie, bytové doplnky, dekoratívne tapety...
Všetky tieto veci dokážu pri zariaďovaní domácnosti pomôcť,
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Pripravila: Melita Fodor Gwerková; Foto: archív MFG
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no skutočné umelecké dielo nenahradia. Akokoľvek veľa vecí
do priestoru umiestnite, nikdy nedosiahnete komplexnosť.
Práve umenie, a to v akejkoľvek podobe - maľby, grafiky, fotografie či sochy, prinesú do priestoru skutočnú emóciu.
Priestor pretvoria na výnimočný a osobitý, dodajú mu harmóniu. Preto funkcia umenia v interiéri nie je len dekoratívna.
Takmer každý si môže kúpiť krásnu tapetu, ale obraz je len
jeden. A vďaka originálnemu dielu kuchyňa, obývačka či spálňa získa originálny odtlačok, ktorý môže obdivovať nielen celá
rodina, ale aj všetci rodinní priatelia a známi. A nakoniec, určite sa lepšie oddychuje pri pohľade na obľúbené umelecké
dielo, než na prázdnu stenu. Však?
Ako vyberať diela
Pri výbere umeleckých diel sa nenechajte ovplyvniť názorom
a vkusom niekoho iného. Znalec v oblasti umenia môže dob-

re poradiť z pohľadu investície, budete to však vy, kto bude
s dielom každodenne obývať svoju domácnosť. Tiež nehľadajte nasilu v obraze takú farbu, akú máte na gauči. Dielo
vybrané podľa farieb, a nie podľa pocitu, by sa mohlo rýchlo
zunovať. Čo je však dôležité, je priestor. Každé umelecké dielo
- od obrazov, až po sochy, by malo mať okolo seba dostatok
voľného priestoru. Len vďaka voľnému priestoru môže skutočne vyniknúť. Umelecké dielo má vytvoriť súzvuk s vami
i s miestom, kde je umiestnené. Nemusí nutne zapadnúť do
farebnej škály či štýlu, ktorý v priestore prevláda. Práve naopak. S umeleckým predmetom je možné dosiahnuť kontrast
či vytvoriť ním akcent, ktorý interiér posunie do úplne inej
polohy. Napríklad minimalistický interiér je možné pretepliť práve obrazom plným farieb a naopak, interiér plný dreva
a textilu je možné odľahčiť monochromatickým dielom či
jednoduchou grafikou.
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BLACK DESIGN by Sapho

Kto chce držať krok s aktuálnymi trendmi vie, že čierna
farba do súčasnej modernej kúpeľne patrí. Vnáša do nej
dramatické čaro a k relaxácii dotvára perfektnú atmosféru.
Čierna farba je farbou, ktorá nikdy nevyjde z módy. Má štýl
a vyzerá skvele v akomkoľvek priestore. Sprchové walk-in zásteny CURE BLACK dodajú kúpeľni vzdušnosť a osobitosť. Séria kombinuje jednoduchý čistý vzhľad s ďalšími praktickými
vlastnosťami, vďaka ktorým poskytuje nielen väčšie pohodlie,
ale dokáže sa prispôsobiť aj priestorovým dispozíciám každej
kúpeľne. Atraktivita zásten CURE BLACK je daná predovšetkým využitím elegantných, matne čiernych hliníkových profilov. Profily tvoria rám a opticky rozdeľujú sklo na jednotlivé
okenné tabule. Evokujú reálne okná starých továrenských hál,
čo podčiarkuje industriálny dizajn série.
Materiály súčasnosti
Kúpeľňu v modernom či industriálnom štýle dopĺňa umývadlová konštrukcia s integrovanou zásuvkou zo série Skara,
v ktorej sa snúbi chladný aspekt matne čierneho kovu s hrejivým elementom tmavého dreva. Praktická zásuvka bez
úchytiek v drevenom dekóre dodáva konštrukcii svieži vzhľad.
Závesné konštrukcie s bielym umývadlom z liateho mramoru
TWIG majú asymetrický tvar a ponúkajú praktické odkladacie plochy. Súčasťou série je aj menšia konštrukcia, určená na
postavenie pod betónové umývadlo Formiga. Tento variant

tvorí typický industriálnej koncept, založený na spojení troch
najobľúbenejších materiálov súčasnosti. Nadčasový betón
predstavuje unikátne a veľmi populárne riešenie, dodáva kúpeľni odvahu a surovosť. Ručne vyrábané umývadlá Formiga
sú z odľahčeného betónu a majú dôkladne ošetrený povrch
špeciálnym, vode odolným náterom. Nechýba ani moderná
zátka v rovnakom dizajne, aby nič nerušilo dokonalý vzhľad.
A čisté línie či ostré hrany umývadiel možno ľahko zladiť
s ďalšími materiálmi i doplnkami.
Dokonalý kontrast
Ďalšou prednosťou čiernej farby je, že dokáže vytvoriť dokonalý kontrast. Nemožno sa čudovať, že popularita čiernej už
prevyšuje doteraz tak využívaný chróm. Kombinácia svetlej
keramiky s tmavými vodovodnými batériami a sprchou predstavuje decentné riešenie kúpeľne v štýle Black. Batérie SPY
ponúkajú hranatý dizajn so skosenou oblou hranou. Séria zahŕňa všetky druhy vodovodných batérií, vrátane podomietkových. Súčasťou je aj teleskopický sprchový stĺp, ktorý zabezpečí ochranu proti prípadnému obareniu. Nedopustí, aby voda
prekročila teplotu 38°C. Elegantný vkusný vzhľad a zamatovo čierna povrchová úprava série SPY lichotí každej kúpeľni.

A netreba zabúdať ani na dôležitosť vykurovania, bez ktorého
kúpeľňa nemôže poskytnúť požadovaný komfort. Netradičný vzhľad vykurovacieho telesa ZIG zaujme na prvý pohľad
svojimi rôznobežnými stredovými trubkami. Okrem atypického tvaru osloví tiež povrchová úprava vo farbe štrukturálneho
antracitu a variabilita pripojenia na ústredné aj elektrické vykurovanie.
Jednotiaci prvok
Čierna farba je tiež výborným jednotiacim prvkom. Čierne doplnky dodajú interiéru pocit hĺbky a celý priestor opticky pre-

poja. Kúpeľňové doplnky Isida predstavujú esteticky vydarenú
kombináciu plných oblých tvarov, s neobvyklým prepojením
v štýle Spa. Miska na mydlo z tejto série evokuje vyfrézovaný
kamienok a možno ju využiť aj na odkladanie šperkov. V rozmanitej ponuke čiernych kúpeľňových doplnkov nájdete aj
štýlový bambusový kôš na bielizeň TATAMI, funkčné dizajnové držiaky uterákov a WC príslušenstvo FLORIDA či praktickú
sprchovú stierku Gummy. Všetky produkty zo sortimentu doplnkov dokonale odrážajú súčasné trendy a sú tými pravými
prvkami, ktoré doladia „Black design“ vašej kúpeľne.
www.sapho.sk

Čistý vzduch a teplotná pohoda

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock

Ľudia, ktorí preferujú zdravý životný štýl, venujú svoju
pozornosť aj vnútornej klíme v domácnosti. Vedia, že
moderná klimatizácia nie je len o regulácii teploty, ale
aj o regulácii vlhkosti a o čistom vzduchu v interiéri.
Kvalitnú klimatizáciu väčšina z nás ocení najmä v lete. Keď
leto začne dýchať svojim teplým dychom do ľudských obydlí,
pre mnohých prestávajú byť horúce dni príjemné. Ostré slnečné lúče a sálavé teplo z okolitých budov je obvykle potrebné
eliminovať aj účinnejším spôsobom, než len tieniacimi prvkami. Túto úlohu zastane na výbornú domáca klimatizácia, ktorá v interiéri zabezpečí ideálny teplotný komfort. Niektoré klimatizačné jednotky len chladia, iné dokážu vzduch aj ohriať,
zvlhčiť, filtrovať a odstrániť z neho choroboplodné častice.
Moderné technológie
Moderné klimatizácie vďaka inovatívnym technológiám spá-

jajú v sebe komfort, vysokú energetickú efektívnosť a spoľahlivosť. Zaručujú šetrenie energií, peňazí a životného prostredia. Disponujú filtrami, ktoré odstraňujú zo vzduchu baktérie,
vírusy, pachy a prach. A navyše, modely so zabudovanou
umelou inteligenciou vďaka senzoru pohybu osôb miestnosti chladia bez toho, aby človek cítil pohyb chladného vzduchu. Takéto klimatizačné jednotky možno ovládať aj hlasom.
Buď prostredníctvom hlasového asistenta, alebo cez mobilnú aplikáciu. Ak dom disponujete inteligentným systémom
elektroinštalácie, vtedy aj klimatizovanie interiéru riadi počítač, ktorý výkon klimatizácie reguluje automaticky, presne
podľa aktuálnej situácie.

Kuchyňa, ktorá
si vás získa
Zmyslom stolovania nie je len rýchle naplnenie
hladného žalúdka. Stolovanie je dobré vnímať
aj ako príležitosť na komunikáciu s rodinou
či stretnutie s priateľmi. Veď kto by odolal
posedeniu pri pekne prestretom stole?
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uchyňa súčasnosti je technicky špičkovo vybaveným
pracoviskom, ktoré dokonale slúži na prípravu pokrmov. Zároveň však môže vytvárať aj kvalitný obytný
priestor, v ktorom sa dá nielen pohodlne variť, ale aj príjemne
jesť a žiť. Všetci dobre vieme, že dôležitá je nielen príprava
jedla, ale aj servírovanie a samotná konzumácia pokrmov.
Preto prirodzenou súčasťou každej kuchyne je nielen praktická kuchynská linka a výkonné spotrebiče, ale aj dostatočne
pohodlný stôl. Jedálenský stôl je miesto, kde si v pokoji môže
vychutnať jedlo, posedieť a denne podebatovať celá rodina
toľkokrát, koľkokrát jej to vyťaženosť a pracovné povinnosti
dovolia.

Komfortné stolovanie
Ani vy si neviete predstaviť kuchyňu bez tradičného jedálenského stola? Stôl môže byť štvorcový, obdĺžnikový či okrúhly.
Pokiaľ sa rozhodnete pre štvorcový alebo obdĺžnikový tvar
jedálenského stola, ľahko vyberiete ten správny. Dnešný trh
ponúka tieto typy stolov v rôznych veľkostiach. Okrúhly stôl
je síce náročnejší na priestor, no vo veľkej miestnosti výborne vynikne. Pred kúpou jedálenského stola si vopred určite
miesto, kam ho chcete umiestniť a následne dobre zvážte
rozmery. Existuje niekoľko alternatív, ako vyriešiť otázku stolovania v domácnosti. Či máte veľkú, alebo menšiu kuchyňu, pri
výbere jedálenského stola vždy rozhodujú tri základné faktory
– veľkosť, pohodlie a vzhľad.
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Sklápací či vysúvací
Máte malú kuchyňu? Praktický a finančne nenáročný je sklápací stôl pripevnený na stene, ktorý v čase stolovania dokáže
plne zastúpiť tradičný jedálenský stôl. Ak ho práve nepotrebujete, sklopený je nenápadný a takmer vôbec nezasahuje
do priestoru. Sklápací stôl je tiež možné použiť ako pracovnú dosku či odkladaciu plochu počas prípravy jedál. No ešte
úspornejším prvkom v kuchyni, čo sa miesta týka, je vysúvací
stôl. Tento praktický typ stola sa v malých kuchyniach stáva
čoraz žiadanejším a rozšírenejším prvkom. Vysúvací stôl obvykle býva zabudovaný priamo v kuchynskej linke a ukáže sa
iba vtedy, keď ho skutočne potrebujete. Inak v priestore neprekáža ani jediným milimetrom.
Rohový komplet
Pokiaľ vám to dispozičné riešenie miestnosti dovolí, do kuchyne je možné umiestniť aj veľkorysý rohový jedálenský
komplet. Vďaka rohovému setu dokážete vyťažiť maximum
aj z kútov, ktoré nemajú iné využitie a navyše, ušetríte tým

aj množstvo miesta v kuchyni. Rohová jedálenská súprava sa
obvykle skladá zo stola, rohovej lavice a jeho častým doplnkom sú taburetky. Lavica je väčšinou univerzálna, dá sa zmontovať na obe strany a vo svojich útrobách skrýva aj úložné
priestory, čo si nesmierne pochvaľujú najmä prakticky založené gazdinky.
Barový pult
V prípade, ak je kuchyňa spojená s obývacou izbou, v priestore
efektne vynikne prepojte týchto miestností barovým pultom.
Barový pult dodá priestoru šmrnc a navyše ponúka viacero
funkcií. Môže slúžiť nielen na bežné či príležitostné stolovanie, ale dobre poslúži aj ako rozšírená pracovná plocha pri
príprave jedál, alebo ako praktický pracovný stôl. Ak pridáte
k pultu barové stoličky, miesto sa razom premení na skvelý
priestor s možnosťou rýchleho občerstvenia. A zanedbateľné
nie sú ani odkladacie priestory pod barovým pultom, ktoré
sú schopné pojať do svojich útrob množstvo vecí z celej domácnosti.

37

interiér

38

Náš tip
Viete, že predĺžením kuchynskej
pracovnej dosky môžete získať
dva bonusy navyše? Vďaka
predĺženiu dosky zväčšíte
svoj pracovný priestor a
zároveň ju môžete využívať na
príležitostné stolovanie. Pokiaľ
sa obávate, že vám budú
prekážať stoličky, zvoľte také,
ktoré je možné jednoducho
zasunúť pod dosku.

Pripravila: Andrea Rozborová,
Foto: Shutterstock, Westwing

Pohodlie a dizajn
Pri výbere akéhokoľvek jedálenského stola nezabudnite nato,
že okrem pekného dizajnu má stôl ponúkať v prvom rade
pohodlie. Jedálenský stôl má byť pevný, stabilný, najlepšie
s oblými hranami. Doska jedálenského stola má byť hladká,
príjemná na dotyk, odolná a ľahko udržiavateľná. Čo sa materiálov týka, aktuálne je najpreferovanejšie drevo. Ojedinelosťou v kuchyniach však nie sú ani kovové jedálenské stoly
a stoly kombinované so sklom, ktoré vďaka tomuto číremu
materiálu pôsobia maximálne efektne. No nech si vyberiete
ktorýkoľvek materiál, dbajte nato, aby rohy stola a sedacieho
nábytku boli zaoblené, najmä ak máte v rodine deti a aby jedálenská súprava štýlovo ladila aj s ostatným zariadením.

Viete, že baktérie a vírusy sa nachádzajú aj na nábytku? A to
aj vtedy, ak interiér pravidelne dezinfikujete. Mnohé mikroorganizmy sú totiž schopné sa doslova prehrýzť dovnútra nábytkových dvierok a zatiaľ čo vy dezinfikujete ich povrchy, ony
sa spokojne množia vo vnútri. Pritom pomoc je jednoduchá
- špeciálna antibakteriálna úprava povrchov nábytku T.effect.
„Keď nám z nezávislého skúšobného inštitútu Hohenstein
v Nemecku poslali certifikát, že sa na dvierkach radu T.effect
znížil počet baktérií a choroboplodných zárodkov po jednom dni o 99,9 %, vedeli sme, že sme urobili krok správnym

smerom, ktorý pandemická situácia ešte podporila“, hovorí
Martin Dusík, vedúci obchodného oddelenia Trachea, ktorá
prináša na slovenský trh antibakteriálne povrchy a upresňuje: „T.effect využíva na povrchu nábytku špeciálne vytvrdený
laminát prekrytý UV lakom, ktorý dotvára vysoko odolný povrch zamedzujúci baktériám preniknúť do vnútornej štruktúry a tie počas 24 hodín prirodzene hynú.“ Takýto materiál
je vďaka svojim antibakteriálnym vlastnostiam využiteľný nielen v domácnostiach, ale aj v zdravotníckych prevádzkach či
v školách a v úradoch.
www.trachea-dvierka.sk

Text a foto: Trachea

Nemusíte čistiť, stačí mať čisto

Alarm v mobile

Chceli by ste ovládať svoj rodinný alarm, mať prehľad o minutej
elektrine, na diaľku regulovať kúrenie alebo otvárať príjazdovú
bránku diaľkovými svetlami? S rodinným alarmom JABLOTRON
a jeho mobilnou aplikáciou MyJABLOTRON to hravo zvládnete.
Platforma využíva systém farebného semafora. Zelená znamená, že alarm je vypnutý 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.

Text a foto: Jablotron

PUSH notifikácie
Keď sa niečo stane, ide zväčša o minúty. Každý v tejto situácii 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.
Uľahčuje život
Mobilná aplikácia MyJABLOTRON nie je len o ovládaní
alarmu. Poskytuje aj množstvo doplnkových služieb, ktoré

využijete každý deň. Napríklad je to osvetlenie príjazdovej
cesty. Ak sa vraciate domov za tmy, môžete si svoj príchod
uľahčiť automatickým rozsvietením svetiel v blízkosti príjazdovej cesty. Ak sa vám nechce odkladať tašky s nákupom
a hľadať vypínač, môžete si tiež nastaviť automatické osvetlenie vstupu do interiéru. Príchod domov tak bude príjemnejší.
Výborným pomocníkom je alarm JABLOTRON pri otváraní
garáže. Stačí, keď na garážovú bránu zablikáte diaľkovými
svetlami. Ovládač už tak viac nemusíte hľadať na dne batoha
alebo tašky. Bránu môžete v prípade prichádzajúcej návštevy
otvoriť aj na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie.
V domácnosti oceníte automatické ovládanie krytu bazéna,
ohrevu či filtrácie vody, ale aj ovládanie žalúzií, kúrenia alebo klimatizácie. Praktickými službami sú sledovanie spotreby
energií, monitorovanie teploty v izbe či možnosť na diaľku
uzatvoriť prívod vody a plynu. Ak máte závlahu trávnika, oceníte automatické zavlažovanie bez ohľadu na to, či ste doma
alebo na dovolenke.
www.jablotron.sk

Bývanie na kľúč

Nový rok so sebou tradične prináša nové obzory a príležitosti.
Dávame si predsavzatia a výzvy, aby sme sa priblížili k svojim
cieľom. Keď pominie čas Vianoc a doznie novoročný ošiaľ, keď sa
dovolenkári vrátia naspäť z teplých krajín do svojich hniezdočiek,
pokračujú v bežnom pracovnom živote. Začína odpočet do ďalšej
prestávky na oddych s rodinou, začína kolobeh povinností.
Stereotyp, ktorý dlhé roky udával spoločnosti jednotné tempo sa začal meniť. Schopnosť pohotovo reagovať na tieto
zmeny a vypočuť individuálne potreby klienta je našou prioritou. Ak si potrpíte na taliansku kvalitu a dizajn, čítajte ďalej.
Na slovenský trh sme vstúpili len nedávno a radi by sme sa
v ňom zapísali, ako spoľahlivý partner, s originálnymi talianskymi kúskami. RM TRADE vytvorí vaše bývanie „na kľúč“,
podľa toho, ako ďaleko siahajú vaše nároky.

V Taliansku bola rodinná firma vybudovaná na základoch
precíznej a lojálnej spolupráce. Preto je samozrejmosťou, že
aj slovenských partnerov a klientov prevedieme od prvotnej
konzultácie, až po dodanie hotovej zákazky. Na domácej
pôde je poruke naša manažérka Nikola Pinkavová pripravená
reagovať na všetky vaše otázky. Bude s vami konzultovať návrhy a prípadné zmeny hľadaním nových možností a materiálov, taktiež pomôže tvoriť realizácie presne podľa vašich snov.

Text a foto: RM Trade

Čo pre vás urobíme:
• Konzultácia a meranie
• Výber materiálov a výrobkov
• Vizualizácia prostredia a cenová ponuka
• Doprava
• Pokladanie a inštalácia materiálov
• Personalizovaná platba + Popredajná
asistencia
Čo vieme realizovať a s čím pracujeme:
• Prírodné materiály - drevo, mramor,
kamene
• Gresové obklady
• Liate podlahy
• Tapety, farby, sadrokartóny
• Kúpeľňový nábytok, welness
• Dizajnové doplnky

Nikola Pinkavová
manažérka spoločnosti RM Trade
0917 104 405
RM TRADE s.r.o.
Trenčianska cesta 887 / 52
957 01 Bánovce nad Bebravou
E-mail : rmtradesrosk@gmail.com
www.rmtradesro.com
RM Trade

rm_trade_sro
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Sedací nábytok,
ktorý kráča s dobou
Moderný sedací nábytok znamená
pohodlie, ktoré kráča ruka v ruke
s dizajnom. Ak si chcete vo svojom domove
dopriať komfort, zadovážte si štýlové kreslo
či pohovku, ktorá splní všetky vaše túžby
po dokonalom relaxe.

Tvarovo jednoduché, no konštrukčne do
detailov premyslené kreslo obvykle patrí k tým
najpohodlnejším miestam v domácnosti. Dá sa
v ňom dokonale uvoľniť – snívať, relaxovať, čítať
knihu, počúvať hudbu či pozerať televízor.
Od moderného kresla sa prirodzene očakáva,
aby mu neboli cudzie správne ergonomické
parametre. Aby bolo tvarovo perfektne spriaznené
s ľudským telom a poskytlo maximálne pohodlie
aj pri dlhšom sedení.
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Pohodlná pohovka je jednou z najdôležitejších
investícií, ktorú do svojej domácnosti môžete
urobiť. Výrobcovia ponúkajú ohromujúce
množstvo štýlov, tvarov a farieb moderného
sedacieho nábytku, stačí si len správne vybrať.
Atraktívny vzhľad neznamená automaticky
pohodlie, preto si pohovku pred kúpou
vyskúšajte. Na pamäti majte tiež veľkosť priestoru,
ktorý chcete sedaciemu nábytku v miestnosti
vyhradiť, aby izba nepôsobila stiesnene.

Trend multifunkčnosti zasiahol aj
výrobcov sedacích súprav, preto dnes
nik nie je nútený voliť medzi dizajnom
a komfortom. Vďaka variabilným
rohovým sedačkám nie je potrebné pri
kúpe robiť žiadne kompromisy.
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Taburetka poslúži ako šikovné sedenie najmä
v prípade, ak sa u vás stretne naraz veľa ľudí.
Solitér je možné farebne prispôsobiť vzhľadu
gauča či pohovky, alebo naopak, môžete ním
vytvoriť zaujímavý dizajnérsky kontrast.
Poťah každého sedacieho nábytku má mať
primeranú životnosť a byť ľahko udržiavateľný.
Materiál má byť hlavne zdravotne neškodný,
mäkký, hebký, príjemný na dotyk a farebne ladiť
s ostatným zariadením v miestnosti.

Kvalitu sedačky definuje pevnosť
konštrukcie a druh výplne. Prednosť
sa oplatí dať kovovému rámu, alebo
konštrukcii z masívu. Pri výplni je dôležitý
typ, tvrdosť a hustota - tá rozhoduje
o tom, ako rýchlo sa plocha na sedenie
zdeformuje.
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Čalúnené lavice patria k nadčasovým kúskom
sedacieho nábytku, ktoré nikdy nevyjdú z módy.
Praktický prenosný solitér ideálne poslúži všade tam,
kde je práve potrebný a je vždy poruke, pripravený
zhmotniť predstavu o účelnom sedení.
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Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Westwing
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V domácnosti nemusí kraľovať len
sedacia súprava, ale aj štýlová čalúnená
stolička. Pri výbere by však účelnosť mala
prevyšovať dizajn - len premyslené tvary
a kvalitné materiály umožnia komfort aj
v prípade dlhodobého sedenia.
Aj módna stolička, ktorá je dômyselne
umiestnená v priestore, môže na
seba strhnúť pozornosť. No pri výbere
čalúnených stoličiek si nezabudnite
všimnúť aj pevnosť konštrukcie,
povrchový materiál a remeselné
vypracovanie.

TRADIČNÝ ČESKÝ VÝROBCA
NÁBYTKOVÝCH DVIEROK

LAKOVANÉ LAMINOVANÉ DVIERKA

interiér

Teplo znamená
pohodlie
Teplo domova je pojem, ktorý vytvárajú
najmä ľudia – rodina a blízki, no
k príjemnému bývaniu neodmysliteľne patrí
reálna tepelná pohoda v interiéri, ktorú je
potrebné zabezpečiť prostredníctvom dobre
fungujúcej vykurovacej sústavy.
52

V

je teplonosnou látkou ohriaty vzduch. Zdroj tepla môže fungovať na plynné palivo, tuhé palivo a na elektrickú energiu.
Dobré je, ak sa výber kotla podriadi nielen jeho rozmerom či
vzhľadu, ale aj výkonnosti a hospodárnosti.

Vykurovacia sústava
Vykurovacie sústavy sa rozdeľujú podľa druhu, teploty, tlaku
a spôsobu obehu teplonosného média, podľa počtu rozvodov a druhu zdroja tepla. Na vykurovanie rodinných domov
a bytov sa najčastejšie používajú teplovodné vykurovacie sústavy s prirodzeným či núteným obehom, kde je teplonosnou
látkou voda, alebo sústavy teplovzdušného vykurovania, kde

Zdroj tepla
Na našom území je dominantným vykurovacím palivom
zemný plyn. Nové typy plynových kotlov sú dnes efektívnejšie, bezpečnejšie a umožňujú jednoduchšiu obsluhu, než
tomu bolo kedysi. Kondenzačné plynové kotly dokážu využiť
aj teplo, ktoré by inak v podobe vodnej pary uniklo preč. Súčasné zdroje tepla sú vyrábané z materiálov, ktoré odolávajú
aj mierne kyslej skondenzovanej vode. Kotly na tuhé palivo
môžu spaľovať čierne a hnedé uhlie, koks, kusové drevo, drevené brikety, štiepky či pelety. Konštrukcie súčasných kotlov
majú vo všeobecnosti dokonalejšie spaľovanie než tomu bolo

iete, že individuálny pocit tepla či zimy nezávisí len od
reálnej teploty vzduchu v interiéri? Individuálny pocit tepla či zimy je ovplyvnený aj aktuálnym fyzickým
a psychickým stavom, momentálnou schopnosťou aklimatizácie, vlhkosťou vzduchu, druhom nábytku, materiálmi či
farebnosťou miestností. Bez ohľadu nato, aký pocit tepla či
zimy človek má, pri výbere vykurovacieho systému a pri voľbe
zdroja tepla do domácnosti je dobré postupovať premyslene.
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Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock, archív redakcie
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v minulosti a do ovzdušia uvoľňujú stále menej emisií. Dnes
mnoho ľudí preferuje aj elektrické vykurovanie - podlahové,
stenové či stropné, ktoré neprodukuje žiadne spaliny či nečistoty.
Čisté teplo
Pokiaľ uvažujete nad elektrickým podlahovým vykurovaním
svojej domácnosti, medzi prednosti elektrického podlahového vykurovania patrí nielen to, že nevytvára žiaden prach, ale
aj to, že produkuje sálavé teplo, ktoré sa v interiéri rozkladá
rovnomerne. Na elektrické podlahové vykurovanie sa používajú vykurovacie káble a rohože, ktoré sú ideálnou voľbou
najmä tam, kde sa nachádza dlažba. Káble a rohože sa inštalujú jednoducho a rýchlo, dajú sa použiť ako hlavný zdroj
tepla i na lokálne vyhrievanie podlahy. Ak ste svoju pozornosť
zamerali na elektrické vykurovacie fólie, tie je možné použiť
nielen na podlahové, ale aj na stropné vykurovanie. Hlavnou
prednosťou elektrických vykurovacích fólií je malá hrúbka

a schopnosť vyhrievať po celej ploche. Vďaka tejto schopnosti
sú tepelne aj menej namáhané všetky stavebné konštrukcie
v priestore. Podlahové a stropné fólie so zníženým príkonom
sú tiež vhodné do takmer nulových rodinných domov. Vyznačujú sa minimálnym vírením vzduchu, nehlučnou prevádzkou a komfortnou obsluhou. A navyše, podlahové, stenové
a stropné sálavé formy elektrického vykurovania nerušia dizajn interiéru a nekladú prekážky pri rozmiestňovaní nábytku.

Náš tip
V obytných priestoroch je odporúčaná
teplota vzduchu okolo 18 až 22°C,
pričom v spálni pri spánku platí horná
hranica a v kuchyni pri práci dolná
hranica. Komunikačné priestory stačí
vykurovať na cca 15°C.
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Elektrickému sálavému
vykurovaniu sa u nás darí
V roku 1990 založil Cyril Svozil „na zelenej lúke“ firmu Fenix
s.r.o., zaoberajúcu sa výrobou elektrických vykurovacích systémov. Vtedy si ešte nevedel predstaviť, že po 30 rokoch existencie bude obchodná skupina Fenix Group a.s., do ktorej
patrí aj spoločnosť Fenix Slovensko, najväčším európskym
výrobcom tzv. veľkoplošných sálavých systémov, a bude mať
desať dcérskych spoločností v ôsmich krajinách - okrem Slovenska a Česka aj vo Francúzsku, Španielsku, vo Veľkej Británii,
Nórsku, Nemecku a Poľsku. Radosť mu robí aj skutočnosť, že
vo vedení obchodnej skupiny je aj jeho dcéra Kateřina Jezerská a syn Cyril Svozil junior. Kateřina Jezerská je konateľkou
a riaditeľkou spoločnosti Fenix Trading s.r.o. v Jeseníku, a Cyril
Svozil jr. je riaditeľom firmy AERS s.r.o., ktorá sa orientuje na
vývoj a výskum akumulačných energetických staníc.

typov nehnuteľností - rodinných domov, kancelárií, výrobných
závodov, hotelov, múzeí, skladov, predajní a ďalších objektov.
Veľmi jasne hovorili aj ďalšie výhody elektrických sálavých systémov, ponúkajúcich investorom efektívny, komfortný a ekonomicky prívetivý spôsob vykurovania. Obzvlášť to platí pre
budovy, ktoré sa teraz stavajú a sú veľmi dobre zaizolované
a potreba dodaného tepla je tu pomerne nízka. Vykurovanie
si užívatelia môžu regulovať podľa aktuálnej potreby v jednotlivých miestnostiach. Navyše elektrické sálavé vykurovanie
rýchlo reaguje na okolité podmienky, ako vnútorné (kedy teplo vzniká z iných zdrojov - viac ľudí v miestnosti, krb, varenie,
pečenie a pod.), ako aj vonkajšie (zmena vonkajšej teploty, slnečné žiarenie), čím dochádza k veľkým úsporám spotreby
energie.

Dlhoročná stávka na elektrické sálavé vykurovanie sa firme
vyplatila
Napriek tomu musela v priebehu uplynulých 30 rokov opakovane jeho výhody obhajovať. Podarilo sa jej to aj vďaka racionálnej argumentácii, podloženej radom dlhodobých meraní
a faktami o reálnej spotrebe a výdavkoch majiteľov všetkých

V posledných rokoch záujem o moderné elektrické sálavé
vykurovacie systémy trvale rastie
Obľúbené sú najmä podlahové a stropné vykurovacej fólie
ECOFILM a vykurovacie okruhy a rohože ECOFLOOR. Veľmi
dobré postavenie u tuzemských aj zahraničných investorov
a architektov majú tiež sálavé panely (ECOSUN, GR ap.), kde

rastie dopyt po všetkých typoch panelov. Súčasťou výrobného
programu sú aj regulačné systémy a termostaty. Firma sa dlhodobo venuje tiež využitiu fotovoltických elektrární a domácich batériových staníc - tieto systémy v spojení s elektrickým
sálavým vykurovaním prinášajú majiteľom domov sebestačnosť, kontrolu výdavkov a maximálny tepelný komfort.
Najväčší podiel na predaji majú vykurovacie káble a rohože
ECOFLOOR a sálavé panely ECOSUN
Je to úplne na mieste - jednou z veľkých zákazníckych skupín
boli a sú majitelia energeticky úsporných objektov, pri ktorých
trvale rastie záujem o moderné veľkoplošné elektrické vykurovacie systémy. Tieto systémy sú vďaka nízkym obstarávacím
a prevádzkovým nákladom a ďalším výhodám (nižšia tarifa
na prevádzku ostatných elektrických spotrebičov v dome,
prakticky nulové náklady na údržbu, bezobslužná prevádzka
a presná regulácia, kúrenie navyše nie je vidieť) trendom v oblasti elektrického vykurovania. Dôvodom sú principiálne výhody týchto produktov - perfektný vzhľad, nízka cena, úspornosť,
jednoduchá inštalácia a regulácia a vysoký tepelný komfort.
25 rokov od založenia si v roku 2020 pripomína aj spoločnosť Fenix Slovensko, ktorá je po celú dobu významnou súčasťou holdingu Fenix
„Slovenský trh patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie trhy,
a to pritom Fenix Group vyváža svoje výrobky do viac ako
60 krajín sveta.“ hovorí Pavol Jackuliak, riaditeľ spoločnosti

Fenix Slovensko, s.r.o. so sídlom
v Banskej Bystrici a dodáva: „Je
to aj vďaka tomu, že sortiment
elektrických sálavých vykurovacích systémov priebežne inovujeme a rozširujeme. Novinkou
v sortimente sálavých vykurovacích panelov sú napríklad sálavé keramické panely ECOSUN
Ceramic (CR), ktoré ponúkame
v štyroch rôznych rozmeroch
a štyroch farebných variantoch.
Na týchto paneloch sa predstavil tiež úplne nový systém,
dovoľujúci flexibilné upevnenie variabilného množstva nerezových držiakov. Obľúbený dotykový termostat TFT prišiel
na trh vo variante s možnosťou ovládaním cez wifi sieť, novinkou sú tiež modulové vykurovacie prvky stropného vykurovania ECOFILM MH (Module Heating). Modulový systém
sa vyznačuje nielen veľmi jednoduchou inštaláciou, ale s výnimkou finálneho zapojenia tiež nulovými požiadavkami
na kvalifikované elektroinštalačné práce. Výhodou je aj to,
že v Banskej Bystrici máme vlastný výrobný areál, ktorý v posledných rokoch významne rozširujeme. Takže nie sme iba
obchodná firma, my až na menšiu časť sortimentu elektrické sálavé vykurovacie systémy sami vyrábame.“
Ďalšie informácie nájdete na www.fenix.sk.

Ako vybrať bielu interiérovú farbu?
Biela farba v interiéri nemusí pôsobiť nudne.
V súčasnosti je v trende minimalizmus a biela
farba sa stala hitom moderných obydlí.

Fyzikálne vlastnosti
Každá farba má obsahovať údaj o výdatnosti, ideálne v závislosti od podkladového povrchu. Podľa tohto je možné vybrať
vhodnú veľkosť balenia. Rovnako dôležité sú aj fyzikálne vlastnosti interiérovej farby. Pri bielej farbe sa neorientujte len podľa údajov o belosti. Veľa výrobkov obsahuje optické zjasňovače,
ktoré vďaka UV žiareniu rýchlo vyblednú. Vysokú kryciu schopnosť zaručujú obvykle farby, ktoré nepatria k tým najlacnejším.
No priplatiť sa oplatí, pretože ušetria minimálne čas. S takouto
farbou bude stačiť steny vymaľovať maximálne dvakrát a skúsený maliar dokáže s dobrou bielou farbou premaľovať interiér

aj na prvýkrát. Dôležité sú aj iné vlastnosti interiérových farieb.
Napríklad paropriepustnosť. Paropriepustnosť zabezpečuje
prepúšťanie vlhkosti. A bonusom je jemne parfumovaná farba.
Obnova náterov
V obytných priestoroch sa z hygienických dôvodov odporúča
nátery obnovovať každých päť rokov. Domácnosť vymaľovať
bielou farbou zvládne aj poučený laik. Rozdiel oproti práci profesionálneho maliara môže byť síce viditeľný, no mnohým to
neprekáža. Pred maľovaním si nezabudnite kúpiť fólie na zakrytie podláh, dverí a okien, prípadne nábytku, ak sa v miestnosti nachádza. Pokiaľ sa na steny chystáte nanášať aj vzor, pri
výbere valčeka sa obráťte na predajcu, alebo si prečítajte literatúru o jeho správnom výbere. K valčeku je potrebné dokúpiť
tiež štetec na „obrezávanie“, mriežku na valec, maliarske vedro
a rukavice. Do nákupného košíka si môžete vložiť aj jednorazový maliarsky overal. Pokiaľ si nie ste istí, či maľovanie zvládnete,
požiadajte o radu odborníka.

Text a foto: Chemolak

Pri výbere interiérovej farby je dobré myslieť najmä na to,
kde plánujete maľovať, na aký podklad bude farba nanášaná
a akú veľkú plochu potrebujete pokryť. Na väčšinu priestorov
v interiéri postačí klasická oderuvzdorná farba, umývateľné farby sú v domácnostiach vhodné len do veľmi exponovaných
priestorov.

Zvlhčovacie SYSTÉMY
Efektívne čistenie vzduchu a chladenie domácností
či priemyselných objektov.

Chladenie bez škodlivín

Profesionálne systémy

Bohaté skúsenosti a pozitívne referencie

Presvedčte sa sami na: www.sanfog.com

Zárubne v znamení minimalizmu

Minimalizmus a dizajnová čistota dnes naplno ovládajú oblasť
dverných systémov, ktoré oblôžkové zárubne už dávno nespĺňajú.
V posledných rokoch majú mohutnú konkurenciu v podobe skrytých
zárubní, ktoré naplno nechávajú vynikať dizajn dverného krídla.
Zárubne spolu s dverami vytvárajú neodmysliteľnú dvojicu.
Moderné minimalistické poňatie interiérov vyžaduje elegantné riešenie dverí, ktoré sú v jednej, dokonalej rovine so stenou. A s týmto riešením dverového kompletu sú nevyhnutne
spojené práve skryté zárubne, ktoré nemajú vonkajšie oblôžky viditeľné. Ich estetický vzhľad im umožňuje byť v interiéri súčasťou akéhokoľvek štýlu, aj farebného ladenia a úplnú
dizajnovú čistotu komplet dvier získava aj vďaka skrytým 3D
nastaviteľným pántom.

Jednotný dizajn
„Typickým zástupcom skrytých zárubní je zárubňa AKTIVE,
ktorá sa vyznačuje absenciou akýchkoľvek viditeľných oblôžok, rámujúcich dverný otvor. Jej konštrukcia je prispôsobená tak, aby vytvorila pevnú hranu priechodného otvoru,
ale pritom je schovaná byť skrytá pod finálnou povrchovou
úpravou steny - pod maľbou, tapetou či obkladom“, hovorí
Petr Paksi, obchodný riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá sa venuje výrobe dizajnových dverných systémov. Skrytá
zárubňa AKTIVE sa hodí k murovaným i k sadrokartónovým

Text a foto: J.A.P. Slovakia

priečkam a dovoľuje použiť dvere s polodrážkou, aj bez nej.
„Kombinácia oboch prevedení je ideálnou voľbou v prípade ak potrebujete, aby v jednej miestnosti boli jedny otočné
dvere orientované otváraním smerom k sebe a druhé od
seba. Z pohľadovej strany sú pritom obe dverné krídla i stena v jednej rovine“, dodáva Petr Paksi. Skrytými zárubňami
je možné opatriť nielen dvere otočné, ale vďaka bezoblôžkovým stavebným púzdram aj dvere posuvné. Takto je možné
zachovať jednotný dizajn v interiéri aj pri kombinácii oboch
typov otvárania dverného krídla.
www.jap.sk

interiér

Oči domu a bytu
Tak, ako sa mení svet okolo nás, menia
sa aj nároky ohľadom ľudských obydlí.
Súčasná architektúra plne rešpektuje
požiadavky ohľadom komfortu a kvality
bývania, preto v domoch a bytoch
uprednostňuje veľkoplošné okná.
62

V

eľkoplošné okná a okenné systémy sa hrdo hlásia k architektúre dneška. Hliníkové okná a okenné systémy si
získavajú čoraz väčšiu popularitu. Sú nielen krásne, ale
aj stabilné a odolné voči rôznym poveternostným vplyvom.
Ladia s klasickým, aj s moderným interiérom. Dokážu si poradiť s ostrými slnečnými lúčmi, s dažďom, s mrazom i s nárazovým vetrom. Prednosťou súčasných veľkoformátových
okien a okenných systémov je pevnosť a odolnosť.

Krásny výhľad
S veľkosťou okien súvisí aj svetelná pohoda v interiéri. Veľkoplošné okná doprajú maximálny kontakt s okolím. Hliník
sa hodí všade tam, kde sú potrebné veľkorozmerné okná
a pevné zasklenia. Je vhodný aj na unikátne rozmery, ktoré dosahujú mnoho metrové výšky a šírky. Vysokú úžitkovú
hodnotu hliníkových okenných systémov ocenia najmä majitelia domov a bytov s veľkými presklenými plochami, ktoré
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Ako vyberať okná? Funkčnosť okna
závisí od zasklenia, správne izolovaného
rámu a odborného osadenia. Kvalitné
okná a okenné systémy chránia naše
domovy pred zimou, teplom, prachom,
hlukom i zlodejmi.

Pripravila: Andrea Rozborová;
Foto: Shutterstock

sú namáhané slnkom a tlakom vetra. Samotný hliník má prirodzene dlhú životnosť, okná z neho sú technicky dokonalé, dokážu ušetriť energiu. Disponujú viacerými systémami
a komponentmi, ktoré účinne bránia tepelným stratám. Od
špeciálnych tesnení, cez precízne spoje, až po nadštandardné druhy zasklenia. Tiež disponujú protihlukovou izoláciou,
sú bezpečné a jednoducho sa udržiavajú.

Náš tip

HLINÍKOVÉ

OKNÁ, DVERE, FASÁDY AVG

www.avg-group.com
/halyafasady

0918 119 118

Posedenie
v altánku
Kúsok záhradky si želá snáď
každý, kto býva v rodinnom
dome. Veď pobyt v nej
nemusí byť nutne spojený len
s namáhavou prácou, ale aj
s plnohodnotným oddychom,
preto v žiadnej záhrade by
nemal chýbať ani altánok.
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A

ltánky, často nazývané aj besiedky, patria k drobným
exteriérovým stavbám rodinných domov a v záhradách sú ich vítaným doplnkom. Ponúkajú priestor
pod strechou nielen v dobrom počasí, ale aj počas daždivých
dní a tiež v letných horúčavách, kedy sú ideálnou ochranou
pred ostrými slnečnými lúčmi. Tieto otvorené a polootvorené
stavby sa aktuálne tešia stále väčšej obľube.

68

V objatí zelene
Ak hľadáte do svojej záhrady vhodný prístrešok, ktorý vydrží
aj tie najväčšie nepriazne počasia, dobrým tipom je pevná
exteriérová stavba, akou je záhradný altánok. Jeho využitie je
rôznorodé. Dobre poslúži pri práci, aj na oddych, skvelo sa dá
využiť na letné posedenia s blízkymi, s rodinou a s priateľmi
v prírodnom prostredí. Najčastejšou a najkrajšou ozdobou

exteriér

altánkov sú kvety. Pokiaľ siahnete po závesných kvetináčoch,
po väčších hrantoch na kvety a bylinky, alebo po malých či
veľkých ozdobných črepníkoch, príjemný relax v objatí zelene
len umocníte. Ideálne umiestnenie altánkov je na udržiavanej
trávnatej ploche, v blízkosti stromov či kvetinových záhonov.
Do záhonov je však dobré vysadiť nižšie trvalky, aby vysoká
zeleň nebránila vo výhľade. Vhodné sú pakosty, rozchodníky,
zvončeky, floxy, hortenzie, nátržníky a tiež rôzne druhy popínavých rastlín, ktoré okolie altánkov úžasne skrášlia.
Projekt na mieru
Čím je menšia záhrada, tým menšia by mala byť aj konštrukcia altánku. V určitých prípadoch sa ako najvýhodnejší krok
javí projekt na mieru. Altánky navrhnuté na mieru rešpektujú
nielen špecifiká terénu a priority užívateľov, ale dokážu reš-

pektovať aj architektúru dvora a záhrady. A navyše, altánky
zhotovené na mieru sú obvykle aj väčším estetickým prínosom, než bežné stavebnicové systémy. Do koloritu klasických
záhrad najlepšie zapadnú murované a drevené stavby. A pokiaľ si altánok aj vhodne osvetlíte, nielen že stavba bude lepšie pôsobiť, ale môžete v nej tráviť aj omnoho viac času.
Krásne aj po rokoch
Všetky záhradné stavby sú celoročne vystavované klimatickým zmenám a výnimkou nie sú ani altánky. Aj na tento typ
prístreškov sústavne pôsobia ostré slnečné lúče, dážď, vietor,
mráz či sneh. Preto na zachovanie dobrého vzhľadu najmä
altánkov z dreva je potrebná pravidelná údržba. A to hlavne
v tých miestach, ktoré sú vystavené vlhkosti a kde sa drevo
nachádza v priamom styku so zemou. Preventívne ošetrenie

69

exteriér

70

Náš tip
Kvalitná náterová látka zabezpečí dobrý
vzhľad dreva v exteriéri na dlhé obdobie.
Pokiaľ sa v rámci údržby altánku
rozhodnete použiť aj impregnačné
prostriedky, tie odolnosť dreva výrazne
zvýšia, čo predĺži celkovú životnosť stavby.

Pripravila: Andrea Rozborová;
Foto: Shutterstock

dreva a pravidelná povrchová úprava dreva zmierni nielen
útok vlhkosti a UV žiarenia, ale zmierni aj následky prirodzeného biotického pôsobenia drevokazných škodcov. Vďaka
pravidelnej údržbe na dreve nevzniknú trhliny, drevo nezačapne praskať či zahnívať a zabráni sa aj UV lúčom uvoľňovať z dreva lignín. Vďaka odbornej ochrane sa drevo nestane
krehkým a váš záhradný altánok bude disponovať podstatne
dlhšou životnosťou.

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

Keramická krytina novostavbám pristane
Zdravé a komfortné bývanie, ktoré je ohľaduplné k peňaženke.
Tak znejú základné požiadavky súčasných stavebníkov. Výber
vhodnej strešnej krytiny by mal s nimi korešpondovať.
Čo všetko by nová strecha mala spĺňať? V prvom rade by mala
byť odolná, aby dokázala čeliť rôznym vrtochom počasia. „Pri
výbere strešnej krytiny je najdôležitejšie zabezpečiť dlhodobú a bezproblémovú funkčnosť strechy. Súčasné materiály
umožňujú zhotoviť strechu so životnosťou viac ako 100 rokov.
Medzi najdôležitejšie parametre patrí odolnosť proti vonkajším atmosférickým vplyvom. Strešná krytina musí zvládnuť
silné mrazy, nápor snehu a vetra, páliace horské slnko, ale
aj chemické zložky v ovzduší. Na severe Slovenska treba byť
rozhodne prísnejší na mrazuvzdornosť krytiny než v južných
oblastiach,“ radí skúsený pokrývač Michal Surovčík. Mrazuvzdornosť a nehorľavosť sú už pri krytinách štandardom,
stálofarebnosť je však príjemný bonus, vďaka ktorému si strecha zachová sýtu farbu počas dlhých rokov. Tieto očakávania
splní keramická krytina Tondach.
Čo o pálenej škridle musíte vedieť
Keramická krytina je 100 % prírodný materiál. Jej výroba je
šetrná k životnému prostrediu a možno ju bezproblémovo
recyklovať. Prednosťou pálených škridiel sú výborné tepelnoizolačné vlastnosti, vysoká mechanická pevnosť (tlak snehu,
krupobitie) a odolnosť voči kyslým i zásaditým látkam, takže vtáčí trus ani kyslé dažde nenarušia jej povrch. Keramická
škridla navyše prirodzene dýcha, rýchlo sa vysúša, a tým zabraňuje tvorbe plesní. Ak si vyberiete pálenú krytinu, nebu-

dete mať v lete ťažkosti s prehrievaním interiéru v podkroví
a v zime zas s nadbytočným únikom tepla. Nevyruší vás ani
silný dážď dopadajúci na strechu, pretože ho jednoducho
nebudete počuť.
Sýta farba aj po rokoch
Keramickú krytinu Tondach môžete použiť kdekoľvek. Viete
s ňou docieliť nadčasový, ale i tradičný vzhľad. Hodí sa pre
klasické bungalovy, moderné novostavby i malé vidiecke
domčeky. Zapadne do horského prostredia, ale pokojne ju
môžete využiť aj na strechu domu v južnejších častiach krajiny s množstvom slnka. Škridla je totiž odolná voči UV žiareniu, preto nevybledne. Kvalitné prírodné pigmenty a náročná
technika vypaľovania garantujú nemennosť a bezkonkurenčnú farebnú stálosť všetkých pálených škridiel Tondach bez
dodatočnej údržby či obnovovania náteru. Farby ostanú sýte
aj po rokoch.
Čierna je stále v móde
Tondach ponúka bohatú paletu tvarov, farieb a povrchových
úprav škridiel pre akýkoľvek typ domu. Využitie keramických
škridiel je všestranné. Vybrať si môžete zo širokej škály odtieňov v matnom i lesklom prevedení, s ktorými dodáte šmrnc
každému domu. Navyše sú cenovo dostupné a na ich funkčné
vlastnosti sa vzťahuje záruka až 33 rokov. V modernej architek-

túre prevládajú čisté tvary. „Zákazníci preferujú strechy s jednoduchým tvarom a čistými líniami. Tomu zodpovedá aj voľba
vhodnej krytiny. Čoraz viac sa na strechách objavujú moderné
ploché škridly, ktorým pristane napríklad aj čierna farba,“ dopĺňa Michal Surovčík. Čierna farba sa veľmi ľahko kombinuje
s inými odtieňmi a možno ju skvelo doladiť s fasádou, ale aj
s oknami. Povrchová úprava škridly (engoba alebo glazúra) ju
navyše spoľahlivo ochráni pred nepriazňou počasia.
Keramická krytina aj na rekonštrukcie
Ak má strecha tie najlepšie roky už za sebou, siahnite aj v tomto prípade po pálenej krytine. Netreba mať obavy z toho, že
skladaná krytina je na rekonštrukciu príliš ťažká alebo že
budete musieť robiť nový krov. Nie je to pravda. Keramické
krytiny sú vnímané ako ťažké, hoci môžu mať rovnakú alebo
dokonca nižšiu hmotnosť ako pôvodná krytina. Vynikajúcimi
vlastnosťami a moderným vzhľadom sa pýši veľkoformátová škridla Inspira. Vyznačuje sa nízkou spotrebou materiálu
a nízkou hmotnosťou, preto je vhodná aj pre rekonštrukcie.
Ponúka sa v povrchovej úprave engoba v troch nadčasových
farbách - terakota, titánová a čierna. www.wienerberger.sk

Pokrývač Michal
Surovčík radí:
• Pri zvažovaní cenových
ponúk sa nepozerajte
len na cenu krytiny,
ale na celkové náklady
na zhotovenie strechy.
Do úvahy berte aj
podmienky, záruky a trvácnosť riešenia.
• Ak chcete ušetriť, zvoľte si modely
veľkoformátovej strešnej krytiny.
Veľkoformátové škridly sa vyznačujú
menšou spotrebou kusov na štvorcový
meter a rýchlejšou montážou.
To šetrí čas a peniaze.
• Na zhotovenie strechy použite komplexný
strešný systém od jedného výrobcu
vrátane potrebných doplnkov. Získate
tak záruku bezpečného a správneho
fungovania strechy na dlhé obdobie.

Veľkoformátová škridla Inspira je
vynikajúcou voľbou pre rekonštrukcie.
Vyznačuje sa atraktívnym vzhľadom,
nízkou spotrebou materiálu a nízkou
hmotnosťou. Vhodná je aj na strechy
s nízkym sklonom.

Moderná plochá škridla
Figaro 11 pôsobí v čiernom
prevedení mimoriadne
atraktívne.
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Plánujete zatepľovať?
Zateplenie rodinného domu je dnes vnímané
ako nutnosť, ktorá chráni obydlie, zvyšuje
komfort bývania a šetrí rodinný rozpočet.
Zateplenie v zime znižuje tepelné straty domu
a v lete chráni interiér pred horúčavami.
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ateplenie fasády patrí k účinným opatreniam, vďaka
ktorým je možné dosiahnuť príjemnú tepelnú pohodu v interiéri domu v zime i v lete, bez zbytočných nákladov na vykurovanie a chladenie. Zateplenie je výhodným
opatrením z pohľadu úspory energií, aj z pohľadu tepelného
komfortu bývania. Tepelne izolovať je však potrebné všetky časti domu, cez ktoré môže teplo unikať. Dom má mať
zateplenú nielen fasádu a obvodové steny, ale aj stropy pod
šikmými a plochými strechami. Fúkanou izoláciou je možné
v dome zatepliť aj také miesta, ktoré sú ťažko prístupné - duté
trámové stropy, nízke krovy, dvojplášťové ploché strechy i sendvičové drevostavby.
Zateplenie bez medzier
Pri fúkanej izolácii sa izolačný materiál aplikuje pomocou
špeciálneho prístroja, ktorý ho rozvlákni a následne ho poháňa vzduchom do hadice priamo na určené miesto. Tento
proces je možné vykonávať pri bežnej prevádzke domu, vyžaduje si len malé montážne otvory a minimálne prípravné
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práce. Pri izolácii metódou fúkania nevzniká takmer žiaden
odpad, takže následne nie je potrebné ani veľké upratovanie.
Fúkaná izolácia stropu bežného rodinného domu trvá asi tri
až štyri hodiny a môže sa robiť v ktoromkoľvek ročnom období, bez ohľadu na počasie. Aj počas dažďa, sneženia či mrazu.
Sypký materiál sa dostane aj na ťažko prístupné miesta a zaizoluje i detaily okolo väzníkov, trámov, CD profilov, káblov či
rozvodov. Pri fúkaní sa vytvorí súvislá izolačná vrstva, ktorá nie
je prerušovaná spojmi. Vrstva nevytvára medzery, ani tepelné
mosty, čím je zabezpečená vysoká účinnosť.
Prírodné materiály
Dobré je, ak si na zateplenie domu vyberiete izoláciu, ktorá
je z prírodných materiálov. Z materiálov, ktoré sú ekologické,
šetrné voči človeku i životnému prostrediu. Nie všetky zložky každej izolácie sú rovnako bezpečné. Pred výberom materiálu si zistite všetky pridané látky, ktoré izolácia obsahuje
a zvážte, ako vplývajú na zdravie človeka. V súčasnosti sa najčastejšie používajú tri materiály – fúkaná celulóza, drevovlák-

Odborník radí
Pozor na „sadanie“
Dôležitým faktorom pri
výbere materiálu je tzv.
sadanie fúkanej izolácie.
Ovplyvňuje to, či bude tepelná účinnosť rovnaká
po mesiaci, aj po piatich
rokoch. Správne inštalovaná minerálna fúkaná izolácia klesá len
zanedbateľne, menej než o 1 %. Výrobcovia celulózovej izolácie uvádzajú mieru
zosadnutia na voľnej ploche v rozmedzí
od 10 do 15 %. Preto je potrebné s týmito
zmenami vopred počítať a pre dosiahnutie rovnakého efektu do konštrukcie nafúkať viac materiálu.
– Vladimír Beňo, aplikačný manažér Knauf Insulation
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a kremičitého piesku, preto je nehorľavá a ponúka najvyššiu
protipožiarnu ochranu. Izoluje teplo aj zvuk, je odolná voči
vlhkosti a navyše, odpudzuje hmyz i hlodavce.
Energetická účinnosť
Ak sa zoberie do úvahy vysoká energetická účinnosť fúkaných izolácií, v tomto porovnaní je cena zateplenia prístupná.
Úspora tepla sa pohybuje okolo 30 % a investícia sa tak vráti
v podobe nižších účtov za vykurovanie už do troch či piatich
rokov. Pri výbere izolácie by však nemala byť hlavným faktorom len cena, keďže zateplenie domu sa robí len raz a vydrží
dlhé obdobie.

Pripravila: Andrea Rozborová;
Foto: archív Knauf Insulation

nitá izolácia a minerálna izolácia. Fúkaná celulóza je populárnym a najdlhšie používaným materiálom na fúkanie. Vyrába
sa z recyklovaného novinového papiera. Tento materiál je
však prirodzene horľavý a nasiakavý, preto sa doň pridávajú
látky, ktoré zabraňujú horeniu a vlhnutiu. Medzi najznámejšie prídavky fúkanej celulózy patrí kyselina boritá, borax či
amónne soli. Fúkaná drevovláknitá izolácia je izolačný materiál vyrábaný z drevených vlákien borovicového dreva. Výrobný proces je ekologický, až 90 % spotrebovaných stromov si
obvykle výrobcovia pestujú sami. Fúkaná minerálna izolácia
sa niekedy nazýva aj „panenská“, pretože je vyrobená na báze
čistých vlákien, bez chemikálií. Vyrába sa z recyklovaného skla

Dokonalý odvod vody
s balkónovými profilmi

www.celox.sk

,

,

Radost stavat
S KVALITNÝMI TEHLAMI LEIER SI VYTVORÍTE HARMONICKÝ DOMOV
PRE SEBA I ĎALŠIE GENERÁCIE.

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

VIAC INFORMÁCIÍ NA WWW.LEIER.SK
facebook/LeierBaustoffeSK

youtube/LeierBaustoffeSK

instagram/leier_baustoffe_sk

Zvoľte pre svoju stavbu
spoľahlivý materiál

Nástrahy spojené s výstavbou domu na nás číhajú všade.
Medzi ne neodmysliteľne patrí aj strácanie sa vo víre stavebných
možností. Preto je najlepšie nájsť si spoľahlivého partnera, ktorý
vám dokáže odborne poradiť, pomôcť s výpočtom materiálu či
odkonzultovať celé plánovanie a výstavbu.
V ideálnom prípade to môže byť priamo výrobca stavebného materiálu, ktorý o ňom vie zároveň najviac. Takéto služby
na slovenskom trhu ponúka spoločnosť Leier Baustoffe SK,
ktorá je renomovaným výrobcom produktov s dlhodobou
tradíciou, vysokou kvalitou a primeranou cenou. Ak teda
hľadáte rozumné a efektívne riešenie pre svoju stavbu
a chcete si celý proces trochu zjednodušiť, široká škála výrobkov Leier je pre vás vhodnou voľbou. Pod jednou strechou nájdete stavebný materiál pre každú fázu výstavby
počnúc inžinierskymi prvkami, na ktoré treba myslieť pri
príprave územia, končiac produktami pre skrášlenie záhrady či okolia domu.
Okrem využívania nových technológií pri výrobe, je hlavnou
prioritou spoločnosti zdravotná neškodnosť a ekologickosť
produktov. Preto je aj tehla Leier plne recyklovateľná a bez
negatívneho dopadu na životné prostredie. Neobsahuje
žiadne lepidlá ani škodlivé látky, práve naopak, je z kvalitnej hliny pochádzajúcej z prírodných zdrojov. Tento originálny slovenský produkt sa vyrába na východnom Slovensku,
konkrétne v tehelni v Petrovanoch, ktorá patrí vďaka svojej
výrobnej kapacite a vyspelej technológii medzi najmodernejšie tehelne v Európe.
Svojou trvanlivosťou a odolnosťou voči poveternostným
vplyvom zabezpečuje tehla Leier dlhú životnosť stavby,
a tým aj zvyšuje jej hodnotu. Prudké teplotné výkyvy sa minimalizujú vďaka naakumulovanej teplote tehlových múrov.
Tie v zimných mesiacoch teplo udržujú a v horúcich letných
dňoch ho zase účinne odoberajú. Nízky difúzny odpor tehál

Leier zabezpečuje optimálne vyrovnávanie vlhka, ktoré sa
nehromadí, ani nekondenzuje a stavba tak dýcha, čím sa
tiež predchádza vzniku nepríjemných plesní.
Brúsené tehly LeierPLAN sú garanciou najvyššej kvality a jedinečných vlastností. Ponúkajú nielen vysokú bezpečnosť,
ale aj odolnosť a stabilitu materiálu, a to aj pod vplyvom
extrémnych faktorov, vlhkosti alebo zmeny teploty. Spĺňajú najvyššie požiarne požiadavky, neobsahujú horľavé látky
a nijako nezvyšujú intenzitu požiaru. Ich tvar umožňuje jednoduché, presné a rýchle murovanie s tenkou ložnou maltovou škárou, hrubou iba 1 mm, čo vám zabezpečí enormnú úsporu malty. Vďaka vylúčeniu tradičnej hrúbky malty
(1 až 2 cm) sú steny po dokončení takmer úplne suché. Nie
je teda žiadnym prekvapením, že aj v súčasnosti patrí tehla
medzi najžiadanejšie stavebné materiály.
Výrobca Leier však ponúka aj iné stavebné systémy. Všetko
záleží od vašich preferencií, preto neváhajte kontaktovať
priamo obchodných manažérov, ktorí vám dokážu ponúknuť riešenie presne pre váš domov a pritom ušetriť nielen
váš čas a energiu, ale aj finančný rozpočet. Zverte sa do rúk
odborníkom, ktorí sú v materiáloch doma.
Kontakt:
Leier Baustoffe SK s.r.o.
Pribylinská 3, Bratislava
Tel.: 02/44 888 846
E-mail: leier@leier.sk
www.leier.sk

Ako vybrať vonkajšie žalúzie
Zorientovať sa v ponuke vonkajších žalúzií môže
byť náročné. Na čo sa pri ich výbere zamerať?
Vonkajšie žalúzie slúžia hlavne na ochranu pred slnkom –
v lete dokážu znížiť teplotu vnútri až o 10 °C. Preto sa najčastejším materiálom na ich výrobu stal odolný a pevný hliník,
ktorý zároveň dobre odráža svetlo. Netradičné drevené žalúzie využívajú termoregulačné vlastností dreva. Užšie lamely
pôsobia elegantne na menších oknách, širšie sa využívajú na
veľkoformátové okná, vchody na balkón či terasu. Na výber
je ručné a motorické ovládanie a ovládať žalúzie je možné
aj mobilom.

Chránia aj pred silným vetrom
Vonkajšie žalúzie chránia okná tiež pred vetrom. Napríklad
veľmi pevná žalúzia Protal. „Žalúzia Protal odolá aj veľmi
silnému vetru s rýchlosťou až 88 km/h. Je navyše vybavená dvoma bezpečnostnými prvkami. Prvá poistka zabráni
nechcenému vytiahnutiu žalúzie cudzou osobou. Druhá
rozpozná prekážku, ktorá sa môže neočakávane objaviť
pod lamelami v priebehu sťahovania. Zabráni tým poškodeniu výrobku aj okien a predíde vzniku úrazu,“ dopĺňa Filip
Šimara obchodný riaditeľ najväčšieho českého výrobcu tienenia CLIMAX.

Žalúzie Protal sú
ideálne na vetrom
exponované miesta.

Detail žalúzií
Z 90 Noval

Climax žalúzie
C-80 Vental

Čo znamenajú písmená?
Pri výbere vonkajších žalúzii sa stretnete s označením písmenami. Lamely v tvare Z sa po zatiahnutí zaklapnú do seba
a tak cez ne neprejde takmer žiadne svetlo. „Tento typ majú
napríklad obľúbené vonkajšie žalúzie Z-90 Noval s plastovým tesnením na presnejšie a tichšie dovretie,“ uvádza Filip
Šimara.

Žalúzie v tvare C so zaoblenými hranami sa navzájom nedotýkajú a dajú sa naklápať na obe strany. Vonkajšie žalúzie
C-80 Vental navyše po vytiahnutí tvoria len malý zväzok lamiel. Typ F má plochejšie zaoblené lamely, T-lamely sa vďaka
svojmu hranatému tvaru dobre dovierajú.
Viac informácií a inšpirácie nájdete na www.servisclimax.sk.
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Dom a strecha
z iného pohľadu
Dnes, keď sa začína meniť klíma, ľudia
bývajúci v rodinných domoch uvažujú
nad prvkami, ktoré im spríjemnia
horúce letné dni nielen v interiéri, ale
aj pobyt v exteriéri. A jedným z dobrých
riešení tepelnej pohody v domácnosti
i nového pobytového priestoru
v príbytku je zelená strecha.
85
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Branislav Siklienka
odborník na vegetačné strechy
info@skygardens.sk
www.zelená-strecha.sk

Č

o si predstaviť pod pojmom zelená strecha? Zelená
strecha je označovaná aj ako vegetačná strecha, strecha pokrytá vegetáciou. Rastliny, ktoré sa na strechy
rodinných domov vysádzajú sú odolné voči poveternostným
vplyvom, vydržia aj extrémy a nevyžadujú si náročnú údržbu.
Jedná sa o rozchodníky, skalničky, suchomilné trávy a trvalky.
Na rodinné domy sa inštalujú aj tzv. intenzívne zelené strechy,
čo sú záhrady na strechách. Pokrývajú sa nimi terasy domov
a na výsadbu sa používajú stromy, kry, trvalky a trávy, aké sa
bežne vysádzajú v záhradách. Vďaka nim získava dom aj ďalší
pobytový priestor.

prevádzku rodinného domu, ale prispievajú aj k zlepšeniu životného prostredia. Medzi hlavné benefity zelených striech
patria úspory nákladov na klimatizovanie. Je všeobecne známe, že v nasledujúcich rokoch bude potreba chladenia interiéru v horúcich letných dňoch čím ďalej, tým viac narastať.
Výskumy ukazujú, že zelené strechy dokážu usporiť až 70 %
energie na chladenie rodinného domu. Teplota v interiéri je
v prípade inštalácie zelenej strechy nižšia o 2 až 4 stupne.
A naopak, v zimnom období zelená strecha zabráni stratám
tepla z domu. Výška úspory nákladov závisí od konštrukcie
rodinného domu a tiež od lokality, v ktorej sa nachádza.

Dôvody k inštalácii
V súčasnosti sa myslenie ľudí mení. Ľudia začínajú uvažovať nielen ekonomicky, ale aj ekologicky. Zelené strechy sú
z tohto pohľadu win-win riešením. Šetria nielen náklady na

Pomôžme prírode
Prehrievanie okolitého prostredia, prívalové dažde a strata
biodiverzity sú v poslednom období často diskutované témy.
Snažíme sa nájsť riešenia, ako prírode a obyvateľom miest
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pomôcť, aby sa im bývalo príjemnejšie, aby nepociťovali tak
výrazne negatívne dopady zmeny klímy. Zelené strechy sú
schopné zadržiavať veľké množstvo dažďovej vody, ktorá
nezmyselne odteká kanalizáciou preč. Zadržiavaním dažďovej vody pri prívalových dažďoch je možné eliminovať časť
škôd, ku ktorým dochádza čím ďalej tým častejšie. Pestrofarebné kvitnúce zelené strechy priťahujú hmyz a opeľovačov, ktorí sú v záhrade užitočnými pomocníkmi. Tento účel
najlepšie plnia tzv. biodiverzné vegetačné strechy, ktoré sa
snažia čo najviac pripodobniť podmienky v prírode. Používajú sa rôzne prvky - kmene stromov, kamene, napájadlá či
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hmyzie domčeky. Záhradné domčeky, altánky či dokonca aj
psie búdy je tiež možné skrášliť zelenou strechou. Vytvoria
príjemnú mikroklímu a pohľad na ne je oveľa krajší, než na
lepenku či plech.
Plánovanie stavby
Zelenú strechu je možné inštalovať na ploché i šikmé strechy. Ak sa práve nachádzate vo fáze výstavby, je to ideálny
čas, kedy je vhodné začať plánovať aj zelenú strechu. V tomto štádiu je možné lepšie naplánovať všetky technické prvky,
aby sa po ukončení stavby nemuselo nič upravovať. To ušetrí
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hydroizolácie, ktorá nemôže vykazovať netesnosti a tiež je potrebné posúdiť jej životnosť.
Zelená strecha svojpomocne
Pokiaľ ste zruční, môžete si zelenú strechu urobiť aj svojpomocne. Každá zelená strecha však musí mať potrebné vrstvy,
aby dokázala dlhodobo plniť svoju funkciu a robiť ľudom radosť. Pri jej realizácii je potrebné používať len materiály, ktoré
sú na zelenú strechu vhodné. Dôležitou vrstvou je substrát.
V roku 2021 sa očakáva, že v rámci podpory zelených opatrení
zo strany Európskej únie budú poskytované finančné prostriedky - dotácie na zelené strechy. Sledujte aktuálne výzvy
a svoju zelenú strechu môžete zrealizovať aj lacnejšie.

Pripravil: Branislav Siklienka; Foto:
Shutterstock, GreenVille, archív BS

nemalé finančné prostriedky. Technické detaily je dobré konzultovať s odborníkmi na vegetačné strechy, ktorí poskytnú
potrebné informácie. Ak už máte dom postavený a následne
chcete realizovať zeleň na streche, na to je potrebné preveriť
statické limity strešnej konštrukcie. Ľahká extenzívna strecha,
ktorú pokrývajú pestrofarebné rozchodníky váži v nasýtenom
stave zhruba 110 až 120 kilogramov na meter štvorcový. Pri
statických parametroch strechy treba však myslieť aj na váhu
snehu, ktorá sa tiež započítava do celkovej nosnosti. Údaje
o statike nájdete v projektovej dokumentácii domu, alebo
o statický posudok požiadajte odborníka. V prípade, ak má
strecha vysokú nosnosť, je možné použiť aj odľahčené materiály. Pred zazelenením strechy je potrebné preveriť aj kvalitu

DARY ZEME

NÁJDETE V
DM Drogerie markt
101 Drogerie

ŽIVÁ SOĽ

HUMÁT - DAR ZEME

VÝROBA A DISTRIBÚCIA:
ČUTKA s.r.o., DUCHNOVIČOVO NÁM. Č.1
080 01 PREŠOV, SLOVAKIA
TEL.: 00421 /51/ 771 82 84
cutkas@centrum.sk

Pohrávate sa s myšlienkou mať na záhrade rodinný
bazén? Ak je pre vás neoddeliteľnou súčasťou života
voda, vo vlastnom bazéne pri rodinnom dome si ju
naplno môžete vychutnávať od jari až do jesene.
Domáce rodinné bazény si získavajú stále väčšiu obľubu. Sú
častým dôvodom rodinných stretnutí, ponúkajú skvelý relax v pohodlí domova. Pobyt v prírode, pri vode, navodzuje
príjemnú atmosféru a umožňuje aktívne využívanie voľného času celej rodine. Na kúpanie sa obvykle bazény budujú
do hĺbky 90 cm, na plávanie od 100 do 120 cm. Exteriérový
bazén dispozične orientujte na slnečnom mieste tak, aby
architektonicky ladil s domom a celou záhradou. Z estetického hľadiska lepšie vynikne na rozsiahlejšej a trávnatej
ploche.

Priezračne čistá voda
Na čistote vody v bazéne sa okrem dezinfekčných prostriedkov vo veľkej miere podieľa filtračný systém. Najčastejšie sa
využívajú dva základné typy zariadení. Prvý je založený na
zabudovanom systéme filtračných trubíc a druhý je realizovaný pomocou filtračnej jednotky. Úprava vody v bazéne
býva často spájaná s dvoma termínmi - primárna a sekundárna technológia. Primárna technológia je určená predovšetkým pre väčšie objekty, pre bežné rodinné typy bazénov
sa najčastejšie využíva sekundárna technológia.

Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock

Rodinný bazén

20
rokov
s Vami

www.pooltech.sk
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Exteriérové svietidlá

Exteriérové osvetlenie je najefektívnejšie realizovať spolu s výstavbou domu, pri prvotných terénnych úpravách, aby výkopy a práce pri kladení káblov elektrického vedenia nenarušili
už hotové dielo. Základnou požiadavkou na exteriérový zdroj
svetla je kvalita - vonkajšie svietidlo musí odolať agresívnym
poveternostným podmienkam v zime, aj v lete. Má byť vodotesné, schopné zniesť určitú záťaž a tiež má byť chránené
pred vniknutím cudzieho telesa.
Výber svietidiel
Vonkajšie svietidlá na osvetlenie terasy, dvora a záhrady vyberajte podľa výkonu, spotreby a spôsobu napájania. Široká
paleta svetelných zdrojov ponúka vysoké, nízke, prízemné, zapustené, závesné aj nástenné typy vonkajších svietidiel, ktoré
z pohľadu vlastností i dizajnu uspokoja aj tých najnáročnejších spotrebiteľov. Výber tvaru, veľkosti a materiálu je dobré
podriadiť účelu, na ktorý má svetelný zdroj slúžiť. Kvalitné
exteriérové osvetlenie má zabezpečiť dobrú orientáciu v tme
a prispieť k zníženiu rizika prípadných úrazov.
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Pripravila: Andrea Rozborová; Foto: Shutterstock a archív redakcie

Správne zvolené exteriérové svietidlá zvýšia bezpečnosť
v okolí domu, pomáhajú v dobrej orientácii a doprajú
svojim majiteľom pohybovať sa na terase, dvore či
v záhrade do neskorých večerných hodín.

Moja kúpeľňa, môj štýl

NOVINKA
ovládanie garážovej brány
telefónom

pohon pre garážové brány
Asistent predaja:
ap@pematbrany.sk
0905 522 159

Asistent servisu:
servis@pematbrany.sk
0918 668 932

www.pematbrany.sk

