Říjen 2017

bydlení
www.moje-bydleni.com

VELKORYSÝ

OBÝVÁK

PODZIMNÍ OPRAVY DOMU

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Vy, kteří jste doufali, že babí léto
bude teplé, slunečné a ještě si trochu
užijeme krásných dnů, zažíváte zřejmě zklamání. Ano, počasí má občas
světlou chvilku a sluníčko nám na
chvíli zvedne náladu, ale jinak to vypadá, že nám léto skočilo rovnou do
zimy. Takže, pokud jste trochu něco
podcenili a během léta nezvládli, asi
už toho moc nedoženete…
Každopádně doufám, že jste se stejně jako my inspirovali na stavebních
veletrzích, které letos opravdu stály
za to. Náš časopis byl samozřejmě
mediálním partnerem jak veletrhu
For Arch, tak i For Interior, takže
jsme u všeho byli a vše pro vás zaznamenali. Novinek se teď na podzim vyrojilo opravdu hodně, inspirace pro další čísla nám tedy opravdu
chybět nebude. Krby, kamna, designové radiátory - to bylo teď, vzhledem k počasí, velmi aktuální téma,
samozřejmě ale ne jediné. Výrobci
přicházejí stále s novými nápady na
úpravu interiéru a exteriéru, s novým

vybavením bytů i zahrad. A mnohé
z toho vám postupně představíme
i my. A co konkrétně v tomto čísle
najdete?
Povíme si, jak zařídit novou kuchyň
a jak vybavit obývák. Čím zařídit
ložnici a jakému lůžku dát přednost.
Projdeme se trhem se spotřebiči
INZERCE
a řekneme si, které vybrat. Nezapomeneme ani na rekonstrukce, samozřejmě jen na ty z nich, pro které je
teď stále ještě vhodná doba a opět si
připomeneme jak financovat bydlení. Nebude chybět ani článek týkající se zahrady, kterou musíme před
zimou zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní léto
a které pro vás jistě budou inspirací
při zařizování interiéru, či exteriéru.
Možná budete překvapeni, z čeho si
lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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vyhřívání krby = koupelny
grilování = garáž = plot
ložnice = zabezpečení

VELKORYSÝ OBÝVÁK
U velmi prostorných interiérů může být nesnadné
vytvoření útulné atmosféry, která k příjemnému pocitu
z domova nutně patří.
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Umístění nábytku
Zatímco malá místnost si říká o rozmístění nábytku podél stěn, respektive jinou možnost omezený prostor ani
neumožňuje, v rozlehlém obýváku si můžete dovolit
s nábytkem kouzlit. Třeba sedačku, křesla a komody
umístit do centra pokoje, a bude jim to tam bezesporu
slušet. Při výběru nábytku musíte tento způsob umístění brát v potaz a volit pouze takové modely, které
mají dekorativní i zadní část. Výrobci nábytku v dnešní
době počítají s tím, že sedačka bude od stěny odsunutá,
k dostání jsou proto soupravy, které vypadají skvěle ze
všech úhlů a dají se různě natáčet. Do velkého prostoru
se navíc hodí i pohovky netradičních tvarů, například ty
ve tvaru písmene U. Nábytek v prostoru vypadá velmi
vzdušně a elegantně a i velkou místnost krásně zabydlí.

světlo na obrazovce zhoršujete kvalitu obrazu. Nezapomeňte, že sedací souprava má sloužit hlavně k setkávání a neměla by komunikaci překážet, ale naopak ji
vyvolávat. Sedící by si měli vždy bez problémů vidět do
očí. Dle pravidel feng shui je ideální, když jsou jednotlivá místa pro sezení rozmístěna pod úhlem 90 stupňů.
Naopak sezení v jedné řadě se nedoporučuje.
Máte-li opravdu rozlehlý obývák, můžete si dovolit sezení klidně pro deset nebo dvanáct lidí. Velmi módní
jsou polyfunkční kousky. Sestavíte si z nich totiž libovolné kombinace a podle potřeby je časem můžete
bez problémů změnit. Při troše snahy se vám dokonce
podaří sehnat moduly od různých výrobců, které vám
budou do sebe zapadat a vy tak získáte skutečně originální a určitě i příjemné posezení.

Varianty sedacích souprav

Místo stěny knihovna

Ve větším prostoru nechte vyniknout rozmístění pohovky, křesel a stolku třeba i z více než z jedné sestavy.
Můžete se těšit z kombinace různých stylů a barev. Pospolitost pohovek a křesel zachováme, když je umístíme na jeden velký koberec, nebo ji narušíme menšími
kusovými koberci u jednotlivých kusů nábytku. Častou
variantou je ponechání dvojice pohovka - stolek na jednom koberci, na zbytku plochy vynikne podlaha.
Vzdálenost míst k sezení od televize se řídí její úhlopříčkou. Obecné pravidlo zní, že vzdálenost sedačky od
televize musí být třikrát až čtyřikrát delší, než je její úhlopříčka.
Pravidlům podléhá i orientace sedačky, která by neměla
stát zády ke dveřím. Umístěte ji proto tak, abyste v každé poloze měli přehled o dění v místnosti a příchozích.
Vhodné není ani umístění pod okno. Tím se ochuzujete
o výhled do okolí a při sledování televize zrcadlící se

Stěny obýváku kdysi pokrývaly mohutné nábytkové stěny ode zdi ke zdi. Těm dávno odzvonilo. Dnes si pořizujeme jednoduché geometrické tvary polic a skříněk,
které jsou navíc odlehčeny prosklenými plochami. Skla
nemusí být nutně čirá, trendy je mléčná, pískovaná
a matná povrchová úprava. Oblíbený je přírodní vzhled,
tmavohnědé a světlehnědé odstíny, klasická třešeň či
calvados. Do módy se vracejí solitérní kusy jako skleníky
a komody. Oživením pro obývák může být samostatná
prosklená vitrína se zajímavými artefakty či dekorativními předměty. Fantazii se meze nekladou a na trhu je
spousta různorodého nábytku, z něhož si každý vybere
a vytvoří svůj osobitý styl. Nad vysokými kompaktními
obývacími stěnami vítězí nízké sestavy, které doplňují
atypické poličky a regály. Nicméně velkému obýváku
sluší knihovna, která se postupně z našich domovů vytrácí. Knihy jsou však nesmrtelné, i když je dnes válcují
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S NÁMI
NEPLATÍTE
PROVIZI
OPŘETE SE O NÁS I VY!

Více než

20 let

na realitním
trhu

Více než

50 000

spokojených
klientů

bezplatná infolinka

www.maxima.cz

800 111 555

čtečky na našich chytrých elektronických zařízeních.
Není nad obracení stránek, řeknou vám vášniví čtenáři.
Nehledě na to, že vysoká knihovna s řadami knižních
hřbetů je snad nejkrásnějším kusem nábytku, který na
sebe strhává patřičnou pozornost.

Minimalismus na ústupu
Pokud chcete mít obývák zařízený podle nejnovějších
módních trendů, zapomeňte na přísný minimalismus,
který vládl interiérům v minulých několika letech. Designéři se předhánějí v tvorbě nábytkových extravagancí, které pomalu šlapou na paty uhlazené a strohé
jednoduchosti. Každý z nás se určitě rád přenese z příliš
těsného a svazující světa do světa snů a fantazie. Velmi aktuální jsou také bláznivé kombinace nábytku, sví-
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tidel, bytových doplňků ve všech detailech nezkrotné
a nespoutané pompéznosti. Určená je pro nekonvenční
lidi se smyslem pro humor. Novým výdobytkem moderního obýváku je styl plný překvapení, který překračuje zažité způsoby uvažování. Pokud patříte k těm, co
neradi splývají s fádním davem, určitě si něco vyberete. Dnes už neplatí, že nábytek musí mít jednotný styl,
neexistují pravidla, co k sobě patří a co ne. Je načase
do obýváku vpustit trošku hravosti. To ovšem neznamená, že minimalismu v interiérech úplně odzvonilo,
do jisté míry je tento trend nesmrtelný, ale v kombinaci se strohostí například skvěle vynikají nízké a designově výrazné lenošky. Ačkoli ti praktičtější z vás by
mohli oponovat, že lenoška je zbytečným interiérovým
prvkem, věřte, že díky její pohodlnosti a nadčasovému

interiérech hraje dřevo, pokud možno masivní, od věci
není ani nějaký ten krb, starší renovovaná židle nebo
klasický ruční mlýnek na kávu. Podobně populární jako
venkovské pokoje jsou nyní i retro pokoje, tedy místnosti zařízené zčásti nebo celé v duchu bydlení generace našich maminek nebo babiček. Nevěřili byste, jak
může vypadat stará komoda či židle při použití trochy
barev, lepidla nebo tapet. Retro totiž neznamená jen
umístění starých kusů do interiéru. Nebojte se do interiéru začlenit prvky inspirované sedmdesátými léty, oblé
tvary a jasné barvy oživí strohý minimalistický interiér.
Buďte odvážní a kombinujte, začlenění těchto prvků
navíc slibuje neotřelé oživení starších interiérů, bez
nutnosti výměny celého nábytku.

Efektní obklady
U velkého obýváku můžete odlišit jednotlivé části zdi
podle zón, které v místnosti vybudujete. Můžete odlišit
relaxační část pokoje od společenského sezení nebo od
velkého jídelního setu. Dřevěné obklady na obývací zdi?
V obýváku nemusí splňovat dřevěný prvek jen parkety.
Krásně vypadá například dřevěný obklad jedné stěny
v kombinaci s bílou barvou na ostatních interiérových
prvcích. Že je černá v interiéru passé? Bývávalo. Do jisté
míry můžeme slavit návrat černých zdí a dílčích černých
prvků, které se v obývacích pokojích stále více uplatňují.
Jistěže, černá není pro každého a není dokonce ani pro
jakýkoliv pokoj. Velmi efektní jsou také kamenné obklady, grafosklo nebo tapety. Experimentátoři mohou
zkombinovat více tapet se stejným motivem v odlišných
barvách, nebo použít více motivů jedné barvy.

Hry s barvami

vzhledu si ji zamilujete. Podle předních italských architektů by v každém moderním interiéru mělo být něco
nevšedního - tzv. „dominant element“. A to je právě
případ lenošky, která slaví ve velkých interiérech comeback. Ať už se rozhodnete pro zajímavé výstřelky nebo
pro osvědčenou klasiku tón v tónu, mějte na paměti, že
mnohem důležitější než jakékoli trendy je to, abyste se
doma cítili dobře.

Venkov i retro
Fenomén poslední doby. Čím více se lidé stěhují do měst,
tím větší oblibě se těší rustikální, cottage, či venkovský
styl bydlení. Důležité u venkovského stylu je sladit celý
styl místnosti a pokud možno navázat i ve vedlejším pokoji, aby byt působil jednotně. Hlavní úlohu v takových

Celkové barevné pojetí obývacího pokoje je velmi důležité a mělo by být promyšleno dopředu s ohledem na
budoucí rozmístění nábytku. Zatímco stropy jsou podle
posledních trendů zásadně bílé, barvou je vhodné zvýraznit stěny, u nichž stojí nábytek nebo rohové soupravy
a sety. Barva, která je budoucím „obyvatelům“ nejbližší, se pak promyšleně opakuje v celé místnosti: například na kusovém koberci (opticky rozšiřuje prostor), na
polštářích poházených volně na sedací soupravě, aby
nepůsobila sterilně, v doplňcích, v obrazech na zdech.
V podobě lehkých motivů se zvolená barva může opakovat i na textiliích, jejichž základní barva je ideálně
světlá, krémová. Ale moderní trendy fandí okázalému
zlatu nebo stříbru. Bylo by to pro vás příliš odvážné?

Využití vysokých stropů
Pokud se váš obývací pokoj pyšní opravdu vysokými stropy, můžete v něm zřídit vyvýšené patro, které
poslouží mnohým účelům – do výše, která vám nabídne krásný rozhled do interiéru, můžete umístit čtecí
koutek, knihovnu, pracovnu nebo studovnu. Jde sice
o architektonicky složitější zákrok, který se ale vyplatí
– nejenže tak získáte nové praktické místo, ale obývací
pokoj bude rázem útulnější. Dekorativní schody do pa-
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tra už budou jen třešničkou na dortu. Zajímavým členícím řešením jsou i vyvýšená pódia, třeba i s několika
schůdky. Výškový rozdíl části podlah, které se mohou
lišit krytinou, vytvoří v místnosti úžasný efekt a opticky
sníží výšku stropu.

jako tlumené doplňkové světlo, které přisvěcuje prostor
při sledování televizní obrazovky. Totéž platí i o stropních svítidlech – jedno centrální světlo nahraďte hned
několika honosnými lustry, které místnosti propůjčí potřebný šmrnc.

Jídelní set a krb

Hlavně pohoda

Mít velký obývák neznamená zastavět ho nábytkem.
Pokud nemusíte šetřit s prostorem, může stát v obýváku velký jídelní set pro návštěvy nebo pro slavnostní
příležitosti. Pokud máte propojený obývák s kuchyní,
jistě každodenně stolujete poblíž kuchyňské linky. Ale
pro zvláštní příležitosti může posloužit právě obývákový jídelní set, který by měl být nevšední svým designem.
Velký obývací pokoj si také říká o krb, pokud vám ho
dispoziční možnosti dovolí. Je možné ho proti stěnám
barevně zvýraznit nebo si vyhrát při jeho stavbě s nejrůznějšími nikami, které mohou být nasvětlené. Efekt sám
o sobě – a to ještě před rozhořením krbových polen…

Odborníci přes bydlení doporučují, aby obývací pokoj,
kde rodina tráví volný čas, celkově barevně působil
tlumeně - klidně. Nicméně záleží jen na vašem vkusu
a psychice. Příliš klidné prostředí, kde je vše vyladěno
v jemných barvách tón v tónu, může na někoho působit nudně. Jiný by zase nesnesl obývák v kontrastních
barvách a pop-artové výzdobě. Co takhle kompromis
v podobě barevných akcentů? Těmi mohou být obrazy
či plakáty na stěnách nebo textilní doplňky. Klasické záclony, závěsy nebo těžké a všezakrývající ubrusy jsou už
dávno přežité, nahradila je vzdušná záclonovina, která
propouští světlo, a dekorační „šály“ na jídelních stolech. Co se týče podlah ve velkých prostorech, upouští
se od světlých materiálů. Trendem jsou tmavé dřeviny
- například exotický merbau nebo třešeň, které dobře
kontrastují se světlým nábytkem, světlé kůže nebo textilie. Tmavá podlaha se může „rozbít“ kusovými koberci, které by měly mít kontrastní barvu od nábytku, aby
na nich pěkně vynikl. Ať už to bude nábytek tvarově
klasický, nebo trochu extravagantní v intencích moderního designu.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Dobré osvětlení
Ve velké místnosti mohou vznikat různá temná zákoutí, která nemusí působit příjemně. Rozlehlou místnost
proto nasviťte z různých zdrojů, přičemž vždy volte designová svítidla různých druhů, která se zároveň stanou
nepřehlédnutelnou interiérovou dekorací. Jednotlivé
zdroje mohou být buď zabudované a pak zvýrazňují
určité partie nebo detaily místnosti a jejího vybavení.
Nebo jsou v podobě volně stojících lamp potřebným
světelným zdrojem třeba vedle sedací soupravy nebo
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DEFLEE DESIGN INTERIOR
krásný nábytek pro všechny, moderní i antik, masiv i lamino

• AKČNÍ NABÍDKY
• ORIGINÁLNÍ KOUSKY
• INDIVIDUÁLNÍ CENOVÉ NABÍDKY
Vybavujeme malé byty, domy i hotely.
Sledujte naše akce a nakupujte za super ceny!

NÁBYTEK

DOPLŇKY

Deflee Design Interior to je krásný nábytek pro všechny
ZRCADLA

SVÍTIDLA
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eshop s bytovým nábytkem a doplňky

www.DEFLEE.cz

OSTRŮVEK NEBO

KUCHYŇ BEZ HRANIC?

Zařizujete či rekonstruujete kuchyň a přemýšlíte o kuchyňském ostrůvku? Toto řešení
má nesporné výhody, ale nehodí se všude.
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Duchovním otcem supermoderního kuchyňského ostrůvku je belgický designér Xavier Bonte. Jeho oválný
ostrůvek má kryt na elektrické dotykové nebo dálkové ovládání. Pod ním je skrytá celá kuchyň – indukční
varná deska, dřez s baterií na dotykové spouštění vody
s nastavitelnou teplotou, pracovní plocha, integrované
jsou i zásuvky na připojení malých kuchyňských spotřebičů. Ostrůvková kuchyň je odlita z minimálního počtu
dílů, tedy s minimálním počtem spár a spojů, což spolu
s dokonale hladkým povrchem zaručuje snadnou údržbu a dokonalou hygienu. Ale i když si podobný high
technologický i designový zázrak asi nepořídíte kvůli
jeho závratné ceně, ostrůvek v kuchyni přináší velké výhody i ve skromnější výbavě.

Důležitý je prostor
Ostrůvek je středem kuchyně, takže můžete vařit, dívat se na televizi a přitom ještě sledovat děti. Nemusíte
se otáčet a neustále pro něco chodit, všechno máte na
jednom místě. Kuchyňský ostrůvek však vyžaduje dostatečně velký prostor, což nevylučuje ze hry kuchyně v paneláku, které prostorem zrovna neoplývají. Jen musíte
počítat s nákladnější rekonstrukcí. Kuchyň by měla být
velká tak, aby mezi jednotlivými kusy nábytku zůstal
volný prostor minimálně 90 cm, optimálně však 120 cm.
Důležitá je i její dispozice – jaký má tvar, kde jsou okna
a dveře. Ostrůvky nemají smysl v místnostech ve tvaru
písmene L nebo tam, kde komplikují průchod a pohyb.
Jsou ideální součástí prostorných polyfunkčních kuchyní, kde vyniknou a splní svůj účel.
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Různé ostrůvkové funkce
Kuchyňské ostrůvky můžeme rozdělit na tři hlavní centra. První variantou může být tzv. přípravné centrum,
na kterém můžete připravovat pokrmy, ale zároveň ho
využít i jako pracovní stůl. Je to pouze prostorná víceúčelová deska. Není tedy nijak náročná k zabudování
a je asi nejvíce vhodná do menších bytů.
Další variantou je tzv. varné centrum s varnou desku.
Nemusíte tedy jako u první varianty jídlo připravovat
a pak přenést na sporák, ale máte ho hned po ruce. Pokud se ostrůvek využívá k vaření, měl by být jeho součástí kvalitní komínový odsavač par. Filtrové odvětrávání nestačí. Výkonný odsavač lépe pohltí výpary, které se
z centra místnosti šíří daleko snadněji a agresivněji. Takové odsavače jsou finančně nákladnější, společně s ostrůvkem ale mohou tvořit zajímavou dominantu kuchyně. Vyberte pokud možno takový ostrůvkový odsavač
par, který je ze všech čtyř stran dekorativně provedený,
navíc ideálně s recirkulací, abyste nemuseli budovat
odtah z bytu či domu. Nezapomeňte: digestoř by měla
být stejně široká nebo širší než varná deska. Naopak
multifunkční nebo mikrovlnné trouby se v současnosti stěhují z pozice pod varnou deskou do horních částí
kuchyně tak, aby byly ve výšce očí – na připravovaný
pokrm vidíte, aniž byste se museli ohýbat, a například
pro malé děti jsou tyto spotřebiče nedosažitelné. Varný
ostrůvek by měl být o něco větší než ostatní části kuchyně a varná plocha by měla být ve výšce minimálně 80
cm. Nezbytnou součástí varného centra musí být přívod
energie, na který nesmíte při plánování zapomenout.

Ostrůvek lze také využít jako snížený barový pult, u něhož můžeme pohodlně snídat či posedět u skleničky.
Toto řešení je vhodné u propojených kuchyní a obývacích místností, kde ostrůvek tvoří i určitý předěl mezi
jednotlivými místnostmi. Slouží-li ostrůvek jako další
odkládací a pracovní plocha, mohou v kuchyni pracovat dva i více lidí.
Třetí variantou je mycí centrum. Jak z názvu vyplývá,
jde o část, která slouží k umývání nádobí nebo oplachování potravin. Stejně jako varné centrum, by mělo
být nejméně o 10 cm vyšší než zbylé části kuchyně. Tato
varianta ostrůvku je ze všech tří variant nejnáročnější
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k zabudování, protože je třeba udělat rozvody vody
a odpadu. Pro tento ostrůvek se tedy můžete rozhodnout, pokud se například chystáte ke stavbě domu.
Z hlediska provedení je nejjednodušší zabudování
elektrického vedení, o dost složitější je instalace plynu.
Mimo jiné i proto, že zde podle normy musí být v přímém dosahu bezpečnostní uzávěr. Při plánování je tedy
nutno zvážit, jaké vybavení ostrůvku nejlépe využijete.
Menší kuchyň můžete zařídit mobilním ostrůvkem, tzv.
ostrůvkem na kolečkách. Můžete ho používat podle potřeby, a když vám v kuchyni překáží, tak s ním jednoduše popojedete do jiné místnosti.

v podobě otevřené konstrukce bez zásuvek a dvířek. Do
volných polic pak můžete ukládat prakticky cokoli. Toto
řešení se hodí zejména k ležérně laděným interiérům.

Funkce vizuální
Nabídka tvarů ostrůvků je nepřeberná a nechybí v ní
ani originální, vyhovující individuálním požadavkům.
Kupříkladu ostrůvkům osazeným dřezem sluší elegantní designové baterie na vysokých tyčích. Ostrůvky s varnou deskou osvětluje komínový odsavač, nad ostatními
lze instalovat různá závěsná svítidla. Velkou výhodou
ostrůvků je přístup ze všech stran nebo vybavení předsunutou úzkou deskou sloužící k barovému posezení.
Zároveň může ostrůvek posloužit coby optické oddělení kuchyně od jídelny či obývacích prostor. Pokud se
ostrůvek do kuchyně z dispozičních důvodů nevejde,
můžeme jej nahradit poloostrůvkem, jehož umístění
v interiéru nevyžaduje tolik volného prostoru. Poloostrůvek je přístupný z obou širších stran a jeho zasazením
do kuchyňské sestavy lze místnost zajímavě členit.

Ne za každou cenu

Odkládat i ukládat
I nejjednodušší varianta s volnou pracovní plochou nabízí uživatelsky a ergonomicky promyšlený komfort v podobě oddělené pracovní části a v kuchyni rozšíří pracovní i úložné prostory. Vnitřní část tohoto objemného
kusu nábytku lze vyplnit podle toho, k čemu je ostrůvek
určen. Pokud je na něm jen pracovní deska, můžeme
vnitřní zásuvky nebo poličky využít i na uskladnění potravin. V případě, že jde o ostrůvek s varnou deskou,
ukládá se sem nádobí, hlavně kastroly, pánve a hrnce.
Ostrůvky s dřezem lze zase vhodně využít k oddělení
a uskladnění čisticích prostředků. Často se zhotovují

Podle výrobců jsou kuchyňské ostrůvky ideálním řešením, nicméně dodejme, že pouze za určitých podmínek.
O tomto trendovém a elegantním řešení můžeme uvažovat jen tehdy, máme-li dostatečně velkou místnost.
Důležitá je i dispozice kuchyně, tedy její tvar a umístění
oken a dveří. Přestože ostrůvkové vaření láká mnoho
lidí, řadu z nich odradí nutné a sluší se říct, že finančně nezanedbatelné stavební úpravy. Jejich náročnost se
odvíjí od požadované funkce – zda má ostrůvek sloužit
pouze jako pracovní a odkládací prostor nebo místo
pro vaření a mytí nádobí. V druhém případě musíme
počítat s instalacemi pod podlahovými krytinami. Pokud se rozhodnete pro zabudování ostrůvku do stávající funkční kuchyně, musíte počítat s tím, že se náklady
na jeho pořízení zvýší o novou podlahu.
Nicméně všechny nástrahy budování jsme úspěšně překlenuli a jdeme poprvé vařit. Jenže zvednout z varné
desky horký hrnec s uvařenými bramborami a přemístit
ho přes uličku na klasickou linku je výkon hodný vzpěrače. Stejně, jako bleskově přenést hrnec s přetékající
polévkou do dřezu. U klasického liniového řešení pokapeme maximálně varnou desku, u ostrůvku podlahu, což
je z hlediska úklidu o dost náročnější. Ostrůvky jsou jistě
trendy, ale nejsou ideálním řešením každé kuchyně.

Vybíráme dvířka
Ostrůvek musí být designově sladěný s celou kuchyní.
A jsme u dvířkoviny, tedy u materiálu a barvy. Moderní materiál musí splňovat požadavky týkající se designu, vyhovující ceny, ale také míry odolnosti. Měl by být
odolný vůči teplu, vodě, žáruvzdorný, nenáročný na
údržbu a podle možností snadno opravitelný. Kuchyňská studia nabízejí široký výběr dvířkoviny, pro povrchovou úpravu klasických dvířek je to nejčastěji dřevovláknitá deska, na níž je nanesena vrstva melaninové
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pryskyřice a dekoračního papíru a vše je zalisováno. Laminovaná deska má přijatelnou cenu, její údržba je nenáročná a poskytuje širokou paletu dekorů. Ale pozor,
lamino není totéž, co laminát, který je tlustší, vrstvený
a odolnější proti oděru a teplotě.

Materiálové možnosti
Foliovaná dvířka jsou vyrobena z MDF desky, jejíž povrch je frézován a následně polepen PVC folií. V rámci
folie mohou mít dvířka spoustu typů profilů. Výhodou
foliovaných dvířek je široká nabídka dřevodekorů, motivů i UNI-barev v matném či lesklém provedení. Jde
o nejpoužívanější materiál s vyváženým poměrem kvality a ceny. Základem lakovaných dvířek je frézovaná
MDF deska, na kterou je nanášeno několik vrstev laku.
Povrch se pak tmelí, brousí a leští. Dvířka lze lakovat
jakýmkoli barevným odstínem (RAL, NCS). Proces lakování je poměrně složitý, což se odráží v ceně materiálu.
V případě dýhovaných dvířek jde o tenkou vrstvu dřeva
nalisovanou na deskovém základě (DTD/MDF), která je
přelakována. Tento materiál je levnější než masivní dřevo a přitom masiv věrně imituje. Hrany jsou opatřeny
dýhovanou páskou nebo nákližkami.
Na výrobu dvířek z masivu se většinou používají kvalitní listnaté i jehličnaté dřeviny jako dub, buk, javor,
jasan, smrk nebo borovice. Vynikají dlouhou životností
a můžeme volit z několika povrchových úprav. Masivní
dvířka mohou být lakovaná, mořená, stříkaná barvou či
voskovaná a jsou ideální do rustikální kuchyně. Jelikož
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jde o přírodní materiál, musíme počítat s vyšší cenou.
Lze použít také netradiční materiály, jako plech, kámen, keramiku či sklo – skleněná kuchyňská dvířka se
vyrábějí z kaleného, tvrzeného skla.
K nejluxusnějším provedením patří kuchyňská lakovaná dvířka, která jsou stále více žádaná. Vysoký lesk je
velice efektní a opticky zvětšuje prostor, hluboký mat
působí elegantně. Někteří výrobci nabízejí i polomatné
provedení. Dvířka tvoří MDF deska, na níž je nanášeno několik vrstev polyuretanového nebo epoxidového
pigmentového laku. Dvířka se stříkají v bezprašné a téměř hermeticky uzavřené místnosti, pigmentový lak se
nanáší v několika vrstvách a mezi lakováním se brousí. Dvířka mohou být lakovaná oboustranně, nicméně
existuje i varianta jednostranného laku, která je samozřejmě levnější. U vysokého lesku je v konečné fázi na
povrch dvířek aplikován transparentní lak, který chrání
dvířka před případným poškrábáním a opticky prohlubuje barevný odstín. Povrch lakovaných dvířek je tvrdý,
bezpórovitý a splňuje nejnáročnější hygienická kritéria.
Výhodou lakovaných dvířek je možnost opravy povrchu
při případném poškození vytmelením, přebroušením,
případným přelakováním.

Kuchyně bez hranic
Kuchyňské ostrůvky však nejsou jediným současným
trendem. Stále větší přízeň designérů, výrobců a uživatelů si získává velká kuchyně spojená nejen s jídelnou,
ale otevřená do dalšího obytného prostoru. Nabízí tak

místo nejen pro aktivity spojené s vařením, ale znovu se
tak stává centrem života celé rodiny. Je to centrum domova, ale ne přesně ohraničené. Na trhu tak jsou celé
nábytkové sety bez výrazného odlišení účelu, takže je
lze použít k vybavení kterékoliv části multifunkčního
prostoru. Například kuchyňské skříňky mají stejný styl
jako stěna v obýváku.

Rozvržení funkčních zón
Samozřejmostí designové kuchyně je dokonalá kvalita
materiálu, přímé čisté linie a detaily – osvětlení, barvy,
tvary či bezúchytové dotykové otvírání skříněk a zásuvek. Velmi oblíbené je podsvícení poliček, kombinace
lesklých a matných materiálů a kontrastních barev. Plánujete-li celkovou kuchyňskou sestavu, máte k dispozici
několik možností, jak vařící a jídelní zónu pojmout. Při
plánovaní je rozhodující daný prostor a jeho správné
využití pro pět funkčních zón, které při jsou potřebné
pro různé činnosti. Jde o prostor pro zásoby potravin
(např. pochutiny pro přípravu snídaně, chlazené potraviny v lednici atd.), jejich ukládání (nádobí, jídelní
příbory, dózy s otevřenými baleními potravin atd.),
čištění a mytí, přípravu (pracovní plocha v kuchyni,
pracovní pomůcky, misky, kořenky atd.) a pro vaření/
pečení (uskladnění pracovních příborů na vaření, hrnců a pánví, pomůcek na pečení atd.) Systém kuchyně
plánujeme podle našich prostorových možností a také
vkusu. Může mít různé tvary, jednoduché představuje
jednořadá a dvouřadá kuchyň, a oblíbená sestava do L.
Komplexnější řešení, nabízející více možností, představují kuchyně ve tvaru písmen G a U.

Praktičnost především
Pořízení kuchyňské linky a celého vybavení kuchyně je
nemalá investice, které by měl předcházet důkladný
výběr. Nejdůležitější je jednoznačně praktičnost. Musíte proto pečlivě zvážit, kam umístit sporák, ledničku
a skříňky a zajistit tak dostatek prostoru pro vaření,
podávání jídla, ale také zábavu. Dále byste měli mít
dostatek úložného prostoru na velké množství nádobí,
hrnců, pánví a ostatních zařízení. Teprve pak přichází
na řadu estetická stránka věci. V zásadě máme na výběr
tři možnosti – kuchyň moderní, rustikální nebo retro.
Když máme jasno, zvolíme barvu, strukturu, druh korpusu nebo jednotlivé dílčí komponenty, kupř. úchytky.
Výběrem vhodných doplňků ke kuchyňské lince, výběrem kuchyňských modulů a jejich dotvořením na míru
lze vytvořit jak moderní a plně funkční kuchyň za rozumnou cenu, tak luxusní designovou kuchyň z nejnovějších materiálů a s nejnovějšími spotřebiči.

Moderní ještě neznamená kvalitní
Kdo by nechtěl mít designovou kuchyni. Místo nudných klasických obkladů barevné sklo, dvířka kuchyňské
linky na míru vyrobená z lamina vysokého lesku a opatřená luxusními hliníkovými madly. Veškeré šuplíky linky plně výsuvné s tichým dojezdem a na míru vyrobené
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hliníkové sokly a nohy. Nádhera. Nicméně pozor!
Kuchyně designově odvážná, ale sestavená z co nejlevnějších materiálů sice nadchne návštěvu, která se pokochá vnější krásou, ale dennímu uživateli poskytne
medvědí službu. Uživatelskou pohodlnost určuje chytrá
ergonomie prostoru a detaily, se kterými přijdete denně do styku. Když si připlatíte za design, ale ušetříte
na moderním technologickém řešení, můžete se ve své
kuchyni po pár měsících cítit velmi nekomfortně. A ani
po hodinovém úklidu nevypadá kuchyně jako na katalogové fotce (dvířka nedovírají, olupuje se barva, nedostatek úložných prostor), vaření je namáhavé (špatná
ergonomie prostoru) a prostor – byť rozlehlý – působí stísněně (špatné osvětlení, únik pachů z lednice či
koše). Opravdu kvalitní kuchyně jsou vymyšleny a se-
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staveny tak, aby každý detail usnadňoval práci: speciální závěsy, robustní kovové zásobníky, praktické rohové
zásuvky, skleněné dveře s hliníkovým rámem, nehlučné
chromové koše. Méně hluku, méně zbytečných shybů,
méně nevítaných pachů a nevyužitých míst.

Pracovní plocha
Trendy jsou robustní pracovní desky, jejichž nejdůležitějším parametrem je odolnost a stálost. Efektní především pro vyznavače minimalismu je nerezový materiál.
Skvěle vypadají i desky z pravého nebo kompozitního
kamene, který lze většinou aplikovat v praktické bezespárové podobě. Pěknou, ovšem na údržbu a hygienu
náročnější volbou, je masivní dřevo. Do výběru lze zařadit i keramický materiál, který vytváří stále žádaněj-

ší ultra tenké pracovní desky. Cenově nejpřijatelnější
a v českých domácnostech nejčastěji zastoupené, jsou
dřevotřískové korpusy s potahem z vysokotlakého laminátu nejrůznějších dekorů. Moderním trendem jsou
různě velké vrchní skříňky kuchyňské linky, které jsou
doplněny policemi tak, aby tvořily jednotný celek. Police pak mohou být vyrobeny z materiálu, který je použitý na dvířkách nebo naopak ze sádrokartonu s barevným nátěrem ladícím s ostatním zařízením kuchyně.

Co nad pracovní desku?
Zapomeňte na keramické obkladačky, ty už nejsou
in! Za kuchyňskými linkami se nejčastěji používá sklo
barvené ve hmotě, tónované do rozmanitých odstínů,
neprůsvitné nebo částečně průsvitné. Za linkou, kde je
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žádána mimořádná pevnost materiálu, se používá lepené sklo - mezi dvě vrstvy čirého skla se vlepuje barevná,
neprůhledná nebo reflexní a zároveň i bezpečnostní
fólie. Matné sklo se upevňuje na začištěný podklad, například na sádrokarton. Pod průhledným sklem, které
je vlastně jen jakýmsi ochranným prvkem, by měla být
například fóliovaná deska vhodné barvy. Horkým hitem
na zadní plochy je sklo, do kterého jsou zakomponovány upínací prvky na závěsný program. Velmi žádané
je i grafosklo s nejrůznějšími motivy v zatavené folii.
Sklo se často používá na obložení stěn, dvířek ale i na
pracovní desky. Industriální nebo profesionální vzhled
kuchyním propůjčí nerez a kov vůbec.

Grafický overface
Velmi důležitým prvkem je barevná harmonie kuchyňského prostoru. Studené odstíny barev mají sice v kuchyni své místo, ale hodí se jen do místností s dostatkem
přirozeného světla a prostoru. Zvlášť v dnešní době, kdy
je kuchyň často propojena s obývákem, se hodí sáhnout
spíš po přírodních, teplých tónech. Pokud máte rádi syté
barvy, nemusíte se jich vzdávat ani v kuchyni. Mějte ale
na paměti, že křiklavé vzory a pestrobarevné kombinace budete mít na očích každý den. Proto je potřeba
uvažovat vždy o kuchyni jako celku a vnímat i to, jak
bude vypadat sytě růžová linka za umělého osvětlení
nebo jakou náladu vám po ránu vyvolají černé obklady a deska z tmavého kamene. Pokud chcete mít na
nábytku oblíbenou fotografii nebo originální dekor,
nemusíte to odbýt samolepkou. Overface je speciální
grafická metoda digitálního potisku nejen dvířek, ale
i boční stěny. Aplikace je možná až do rozměru 2 × 3
metry. V případě větších rozměrů lze obrázek napojovat na dílčích plochách nábytku a vytvořit jeden opticky
dokonalý celek.
Různé vzorce a styly naskládané k sobě můžou působit
překombinovaně, nicméně patchwork vypadá naprosto
skvěle v kombinaci se základními barvami na pracovní
desce i dvířkách. V kuchyni se tento styl osvědčil zejména pro výzdobu výklenků, tzv. nik. Při tvorbě patchworku se kreativitě meze nekladou, ale bez estetického cítění skládačku nevytvoříte. Pokud se vám líbí, poraďte
se raději s odborníkem.

Bez dřezu to nejde
Zdá se, že v době myček nádobí je dřez v kuchyni přebytečný, ale opak je pravdou. Některé typy nádobí do
myčky prostě nepatří, takže dřez stále potřebujeme. Na
ústupu jsou však dvoudřezy, protože jejich hlavní funkci mytí a odkapávání nádobí převzaly myčky. Na trhu
se ale objevily nové typy i uplatnění dřezů. Oddělené
minidřezy slouží pro oplachování zeleniny a potravin,
přibyla praktická posuvná prkénka, odkapávací misky
či košíky na oplachování. Bílý smalt dávno vystřídalo
nerezové provedení. Stále více se uplatňují dřezy ze
stejného materiálu, jako je pracovní deska, z umělého kamene, ale i z keramiky či skla. Pro oddělené mytí

24 | BYDLENÍ

malých předmětů, příborů či zeleniny je ideální menší
separátní prostor umístěný mimo hlavní dřez. A protože si dřez kupujeme na dlouhou dobu, nepodceníme
kvalitu materiálu.
Nejběžnějším materiálem je stále nerezová ocel vytěsňující smaltované plechy citlivé na odštípnutí nebo
poškrábání. Platí, že čím silnější plech, tím je kvalitnější a také dražší. Na trhu se objevují materiály z různě
silného plechu (0,6 až 1,2 mm). Kromě nerezu jsou
k dostání i kovové dřezy z mosazi a mědi. Na zájem
o barevné provedení dřezů zareagovali výrobci novými
materiály, jejichž základem je drcená žula nebo křemen
spojený akrylátovou pryskyřicí. Odolávají vysokým teplotám, jsou pevné, dobře se tvarují a umožňují bezešvé spojování i libovolnou barevnost. O něco levnější se
srovnatelnými vlastnostmi jsou materiály na bázi umělých hmot.
Keramické dřezy jsou exkluzivní, hodí se do rustikální
i do moderní kuchyně. Vynikají stálobarevností, jsou
odolné vůči všem běžným čisticím prostředkům i proti nárazům, ale vyžadují ohleduplné zacházení. Granitové dřezy mají atraktivní vzhled, snadnou údržbu
a vysokou odolnost a uspokojí požadavky i náročných
zákazníků. Jsou vyrobeny z kompozitních materiálů
obsahujících cca 80 % drcené žuly, přírodních křemičitých písků nebo kameniva, díky jejichž vlastnostem jsou
odolné proti nárazu, poškrábání, lomu při stárnutí, špíně, chemickým činidlům a vysokým teplotám. Dlouhodobě si zachovávají svůj původní vzhled. Tectonitové
dřezy z lehkého, pevného, odolného a 100% recyklovatelného syntetického materiálu SMC s příměsí skelných
vláken jsou odolné proti nárazu, poškrábání, usazování
nečistot, vysokým teplotám, chemikáliím a kyselinám
obsaženým v potravinách či kuchyňských čisticích prostředcích. Dostupné jsou v několika barvách, tvarech
a variantách.

Shrnutí moderních trendů
Pro zařizování kuchyní dnes platí především promyšlené
dispoziční řešení, precizní zpracování, luxusní materiály
a povrchy. Soudobé kuchyně jsou sice co do tvarů na
pohled střídmé, ovšem vyznačují se dokonalou funkčností a souhrou všech použitých prvků. Obecně lze shrnout, že pro soudobý design kuchyňských linek jsou
charakteristické jasné, jednoduché linie, kvalitní materiály a velmi funkční a pohledově přitažlivé bezúchytkové systémy. Pokud jde o design, jednoznačně vládne
kontrast a kombinování nejen v barevnosti (světlá versus tmavá), ale i z pohledu povrchů (mat versus lesk)
a jejich struktury (hladká versus 3D), stejně jako dekorů
(dřevo, barevné laky). Právě kombinace dřevodekorů
a čelních ploch s vysokým leskem patří v současné době
k velmi populárním.

Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

DÁLKOVĚ OVLÁDANÁ GSM ZÁSUVKA

Ovládání a kontrola spotřebičů na dálku nikdy nebyla
jednodušší. Bez nutnosti instalací software, funguje i z těch
nejjednodušších mobilních
telefonů stejně dobře jako
na mobilech s OS Android,
iOS (iPhone) atd. A navíc bez
nutnosti instalace software.
Zásuvka obsahuje navíc teplotní senzor, funkci teplotního alarmu (odeslání SMS
při překročení nastavených
teplotních mezí) a funkci
termostatu (automatický režim na základě nastavené
a změřené teploty, ovládající
výstup s možností dálkového
zásahu uživatele).

KOMPAKTIBILITA

SPOJTE SE S NÁMI
FLAJZAR, S.R.O.
LIDÉŘOVSKÁ 151
696 61 VNOROVY

TEL: 776 586 866
WWW.FLAJZAR.CZ
OBCHOD@FLAJZAR.CZ
FB: FLAJZAR ELECTRONIC

VESTAVNÉ versus
VOLNĚ STOJÍCÍ SPOTŘEBIČE
Toto kuchyňské dilema se řeší nejen při pořizování nové kuchyně, ale i při
rekonstrukci starší, které chcete dát modernější facelift.
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Jistě je nasnadě, o čem bude řeč. Volně stojící kuchyňské spotřebiče jsou ke kuchyni pouze přistavené a nejsou zabudovány do linky. Patří k nim například chladnička, sporák, pračka nebo myčka nádobí.
Vestavné kuchyňské spotřebiče jsou zabudovány přímo do kuchyňského nábytku. Výrobci vestavných kuchyňských spotřebičů jsou přísně omezeni typizovanými rozměry kuchyňských skříněk a to z toho důvodu,
aby vestavné kuchyňské spotřebiče přesně pasovaly
do kuchyňských skříněk. Můžeme se setkat například
s těmito vestavnými kuchyňskými spotřebiči - vestavná
chladnička, vestavná trouba, vestavná myčka nádobí,
vestavná mikrovlnná trouba atd.
Vestavné spotřebiče sjednocují vzhled kuchyně a neruší její design. Současní spotřebitelé totiž na rozdíl
od předchozích generací rodičů a prarodičů řeší nejen
funkčnost kuchyňského prostředí, ale také jeho vzhled.
Kuchyňská linka 21. století už nevypadá jako pracovní
prostředí, ale podobá se spíše obývacím nábytkovým
sestavám. Velké kuchyňské spotřebiče se schovávají
v útrobách linky, která je svými dvířky mnohdy dokonale zamaskuje. A také se mění jejich umístění. Je proto
zcela samozřejmé, že v kuchyni chcete mít například
troubu umístěnou ve výšce pasu, varnou desku sníženou o několik centimetrů oproti zbytku pracovní plochy a další nestandardní řešení, které jste si ještě před
deseti patnácti lety vůbec nedokázali představit. Průzkumy výrobců domácí elektroniky hovoří jasně: valná
většina českých domácností sází na vestavbu.

Vyberte si kolekci
Aby bylo vše dotaženo do dokonalosti, nabízejí výrobci vestavné spotřebiče v setech a různých designových
řadách, kde mají všichni pomocníci jednotně sladěný vzhled a na první pohled k sobě patří. Také myčky
a chladničky lze sladit – stačí na jejich čelní část přimontovat kuchyňská dvířka a rázem jsou k nerozeznání od
skříněk kuchyňské linky. Abyste si mohli vše v kuchyni
bez problémů poskládat, jsou rozměry vestaveb typizované a také výrobci kuchyňského nábytku pro ně nabízejí skříňky odpovídajících velikostí.
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„Solitéry“ jsou levnější
Nicméně i volně stojící spotřebiče mají své nepopiratelné výhody. V jejich prospěch hovoří předně jejich nízká
pořizovací cena. A pak také možnost různých rozměrů podle vašeho přání. Volně stojící chladničky můžete
většinou pořídit ve větších objemech. A pokud si pořídíte sadu spotřebičů v nerezové variantě, budou moderní
kuchyni slušet. Nevýhodou je mezera mezi kuchyňskou
linkou a spotřebičem, kde skoční jakékoliv drobky či
nečistoty, a skutečnost, že kuchyňská dvířka nelze na
volně stojící myčku připevnit se zachováním správné
funkce otvírání. V případě bílých spotřebičů může vadit
kontrast s barvou linky. Pokud dáte přednost zabudovaným spotřebičům, musíte počítat s vyšší pořizovací
cenou a připočítat cenu za jejich montáž. Ale ušetřit
můžete v případě, že si pořídíte kompletní set spotřebičů,
které bývají levnější.

Varné desky místo sporáku
Typickým příkladem oblíbenosti vestavných spotřebičů jsou varné desky, které si do nové kuchyně pořizuje
opravdu valná většina českých zákazníků. Po volně stojícím sporáku se dnes ptají snad už jen zapřísáhlí fandové retro stylu, ale i o nich ještě bude řeč…
Varné desky se nabízejí buď v provedení jako sklokeramické, plynové nebo indukční. Nemůžete-li se rozhodnout, co je pro vás to pravé, lze vyzkoušet desku kombinovanou, kde jsou některé plotýnky určeny například
pro indukční vaření a další mají třeba plynové hořáky.
Většina indukčních a sklokeramických varných desek
je vybavena dotykovým ovládáním – stačí pouhý dotyk
prstu a spotřebič reaguje přesně podle vašeho přání.
Mezi nejprodávanější patří stále modely se čtyřmi různě
velkými plotýnkami a šířkou kolem 60 cm. Na trhu jsou
však již několik let k dispozici varné desky se dvěma,
třemi nebo s pěti varnými zónami a také s menší nebo
naopak daleko větší šířkou. Uživatelsky příjemné jsou
pak varné zóny, které lze zvětšit, nebo se dají vzájemně propojit a vytvořit tak velkorysou varnou plochu pro
opravdu velké nádoby, jako jsou rozměrné hrnce, pekáče a další.

NEZTRÁCEJTE ČAS UKLÍZENÍM!
ROBOTICKÝ POMOCNÍK ROOMBA 980 VYSAJE ZA VÁS
Robotické pomocníky využívá stále více domácností. Není se čemu divit, šetří čas, dokonale uklidí a vy získáte
čas na své přátele a zájmy. Pokud vás bolí záda z dennodenního luxování nebo si jen chcete odpočinout od
neustálého sbírání drobečků po dětech, vyzkoušejte chytrý robotický vysavač ROOMBA 980 od společnosti
iRobot. Zvládne uklidit plochu o rozloze až 185 m2, vyniká velkokapacitním sběrným košem, akustickou
a optickou detekcí nečistot, ovládáním v českém jazyce odkudkoli přes chytrý telefon či tablet. Zároveň
ale upoutá i svým designem, který byl oceněn prestižní cenou Red Dot Design Award. Unikátní je
také třístupňový čisticí systém AeroForce, s jehož pomocí docílíte ještě dokonalejšího vyčištění
všech typů tvrdých podlah i koberců. ROOMBA 980 se skvěle orientuje v prostoru díky kamerové
navigaci iAdapt 2.0 a zabudovaným senzorům, takže se nemusíte bát, že vysavač spadne
ze schodů. Prostřednictvím kamery robotický vysavač rozpoznává překážky, jednotlivé druhy nábytku a zvolí správný způsob úklidu. Použijete-li funkci virtuální
zdi, můžete si dokonce sami vymezit plochu, kterou má váš pomocník uklidit. Program SPOT využijete jako „smetáček a lopatku“ třeba na rozsypanou
mouku v kuchyni, kdy robotický vysavač důkladně uklidí prostor o průměru
1 m². Automatické dobití baterie v nabíjecí stanici zajistí, že vaše ROOMBA
980 bude vždy připravena a nedojde ji jen tak šťáva. ROOMBA se po skončení úklidu sama vrátí do stanice a začne se automaticky dobíjet. Indikátor
plného koše vás vždy upozorní, že je čas na vysypání nasbíraných
nečistot. Díky mobilní aplikaci iRobot Home lze snadno sledovat
a plánovat váš úklid, i když zrovna nejste doma. Přenechejte bez
výčitek povinnosti „na druhé“ a užijte si společně strávený čas s rodinou.
Více info na: www.irobot.cz
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NESMRTELNÁ
KLASIKA
Litinové nádobí je skutečně nadčasovým pomocníkem pro dušení, pečení
i grilování! Litina v sobě spojuje perfektní tepelnou vodivost a přirozenou nepřilnavost bez obsahu dalších
zdraví škodlivých příměsí. Masivní
konstrukce zajišťuje bezkonkurenčně
dlouhou dobu udržení teploty a díky
vysoké odolnosti materiálu budou toto
nádobí v rodině dědit i další generace.

www.kitchenaid.cz
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Hitem posledních let jsou varné desky, které nemají na
své ploše naznačené jednotlivé varné zóny, ale nabízejí
jednolitou plochu, která bezpečně pozná, na které místo jste právě hrnec či pánev položili. Jednotlivé modely
se liší počtem rozpoznávání nádob na ploše i způsobem
ovládání jednotlivých nádob. Výhodou varných desek
je využitelnost spodní části linky a samostatné, pohodlnější umístění trouby.

Což třeba troubu parní?
Kromě klasických plynových, horkovzdušných a mikrovlnných trub (nebo multifunkčních mikrovlnných trub)
si nárok na prostor v kuchyni dělají také trouby parní. Jejich předností je zdravý způsob přípravy různých
druhů pokrmů, při němž zůstávají zachovány původní
chuť, živiny, vitaminy i minerály používaných surovin,
ať se jedná o maso, ovoce nebo zeleninu. Kombinace
ventilátoru a páry navíc umožňuje mít na talíři křupavé
i jemně nadýchané dobroty, aniž by ztratily příliš mnoho ze své původní váhy. Parní trouba se zároveň výborně hodí i pro rovnoměrné rozmrazování.

Tiché zabudované odsavače
Moderní digestoře můžete mít v mnoha variantách:
jako komínové, ostrůvkové nebo vestavné, které se
instalují do horní skříňky v kuchyňské lince nebo do
stropního podhledu podobně jako třeba klimatizace.
První dva typy jsou většinou zároveň i designovým doplňkem kuchyňského interiéru, o vestavných modelech
v kuchyni naopak mnohdy sotva víte, dokud je nezačnete používat.
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Zvláštní kategorii tvoří vestavné odsavače par, které se
zabudovávají do pracovní plochy linky vedle varné desky nebo za ni, anebo jsou již integrované přímo do
varné plochy. Jejich předností bývá vysoký výkon a nižší
hlučnost, kterou mohou zaručit právě díky praktickému
umístění motoru ve spodní skříňce kuchyňské linky.

Kde máte vlastně lednici?
Takhle se mohou ptát návštěvy, protože vaše chladnička může být zamaskovaná. Dvířka ve stejném dekoru
jako zbytek kuchyně většinou na první pohled neprozradí, zda se za nimi ukrývá další úložný prostor nebo
spotřebič uchovávající potraviny. V případě kombinovaných vestavných chladniček byste si měli ohlídat skutečný vnitřní objem, který je u výrobku uveden. Chladničky
bývají totiž o několik centimetrů menší než samostatně
stojící modely. Při finálním výběru by však rozhodující roli měla hrát spotřeba a energetická třída (alespoň
A ++). Ze všech kuchyňských spotřebičů je to totiž právě
chladnička, která běží nepřetržitě.
Dalším důležitým parametrem je hlučnost (ideálně kolem 40 dB) – tu budete řešit zvláště tehdy, je-li kuchyňský prostor propojen s obývacím.
Vzdálená příbuzná chladničky, která je oblíbeným
a v poslední době také hojně vyhledávaným doplňkem
kuchyní, je vestavná vinotéka. Také v jejím případě platí informovat se předem na její spotřebu a hlučnost.
Důležitým parametrem při rozhodování je i počet zón
a možnost samostatné regulace jejich teplot. Jen tak
totiž budete moci doma uchovávat různé druhy vína.

Neviditelná myčka
Volně stojící myčky mají vrchní pracovní desku, uzavřené boční stěny, krytá dvířka a pevný podstavec s čelním
krytem. U vestavných myček tyto části chybí. Nejsou totiž potřeba, protože horní kryt nahradí pracovní deska
linky, místo bočnic je korpus jako u ostatních skříněk,
stejně tak jako dvířka. Podstavec myčky je zakryt soklem linky. Myčky vestavěné můžete mít buď ve variantě vestavné s viditelným, tedy přiznaným displejem,
který se nachází v horní části dvířek. Druhou možnost
představují plně vestavné modely, kdy jsou i veškeré
ovládací prvky ukryty na horní hraně dvířek, což vidíte jen tehdy, když myčku otevřete. To, že se za dvířky
kuchyňské linky ukrývá spotřebič, poznáte snad jen podle toho, že při mytí vydává zvuky, nebo v momentě,
kdy máte model se světelnou signalizací. Během chodu
vysílá myčka na podlahu před sebou světelný paprsek
a většinou podle jeho barvy poznáte, v jaké fázi mytí se
momentálně nachází. Jinak na povrch nevyčnívá jediné
tlačítko.
Různé typy vestavných myček se od sebe liší svojí kapacitou, spotřebou i nabídkou funkcí. Na rozdíl od myček
volně stojících však můžete vestavné modely zasadit do
nitra linky podle vašich představ – třeba do výše pasu,
abyste se k nádobí nemuseli shýbat.
V prvé řadě se budete muset rozhodnout pro velikost
myčky. Výrobci standardně nabízí dvě šířky. Užší modely, někdy nazývané jako slimline, mají 45 centimetrů.
Ty pojmou většinou šest až deset sad nádobí. Jsou tedy
vhodné pro maximálně dvoučlenné domácnosti. Navíc
je nutné smířit se s tím, že větší hrnce či pekáče se do

tohoto typu vejdou jen obtížně.
Pro čtyřčlennou rodinu je z praktického i ekonomického hlediska nezbytná myčka s vyšší kapacitou, která
naráz umyje dvanáct až čtrnáct sad nádobí. Tyto myčky
jsou široké 60 centimetrů. Že jsou obě příliš velké do
vaší miniaturní kuchyně? Nezoufejte. Řešení se dnes
nabízí i pro vás. Jsou jím šuplíkové myčky. Jedna zásuvka pojme šest sad nádobí. Pořídit si lze jen jeden, nebo
také dva nad sebe. Nevýhodou je vyšší cena. Do malých
prostor se hodí také stolní myčka, která ale naráz umyje jen čtyři sady nádobí. A co si vlastně představit pod
pojmem sada nádobí? Jedna sada představuje hluboký,
mělký a dezertní talíř, šálek, podšálek a příbor - nikoliv
hrnce. A podle počtu těchto souprav se udává kapacita
myčky.
Zvažte i místo, kam myčku v kuchyni umístíte. Kvůli
přívodu vody a odpadu je ideální místo vedle dřezu.
Samozřejmě se ale hadice dají prodloužit, a tudíž lze
postavit myčku jinam. Elektrická zásuvka by měla mít
samostatný okruh.

Třetí cesta
Možná máte kuchyňskou linku v dobrém stavu a chcete
měnit jen spotřebiče – volně stojící za vestavné, a tak
dát kuchyni nový look. Taková výměna je možná, ale
musíte tomu přizpůsobit například elektroinstalace
a rozvod vody. Například lednice a mrazák se dají dodatečně obestavit, takže zepředu zůstanou vidět dvířka
těchto spotřebičů, a na zadní straně linky je třeba dořešit odvětrávání – buď tam bude mřížka, nebo prostor
zůstane volný. U výměny sporáku za vestavnou troubu
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a varnou desku je potřeba navíc řešit i korpus pro vestavnou troubu a pracovní desku pro instalaci varné
desky. To platí i u výměny volně stojící lednice za vestavnou – opět potřebujete nový korpus a dvířka. Odvětrání vestavné lednice se zajišťuje cirkulací vzduchu
pomocí větrací mřížky v soklu kuchyně.

Výměna dalších spotřebičů
Chcete-li vyměnit i další spotřebiče a zabudovat je do
linky, mějte na paměti tyto rady: u mikrovlnné trouby
vadí, pokud by se dotýkala korpusů linky. Naopak nevadí, když ji dáte na polici nebo třeba i za dvířka do
skříňky, pokud uvnitř linky z každé strany ponecháte 5
až 10 centimetrů, aby „větrala“ a mohla se dochladit.
U pečicí trouby je třeba otázku větrání ještě pečlivěji
zvážit, protože na rozdíl od mikrovlnných bývají v provozu déle. Sporák jde integrovat do kuchyňské linky, ale
pokud bystě chtěli jen varnou desku, tu je třeba vždy
vestavět. Myčka, případně i pračka se také dají „schovat“, ale jen pokud mají odnímatelnou horní desku.
Běžná výška pracovní plochy se pohybuje kolem 85 cm,
což je i výška mnohých volně stojících myček nádobí
a lednic, takže by vyčuhovaly nad okolní plochou.

Designové spotřebiče jsou okrasou
Aktuální trendy nás tak trochu nutí pořídit si vestavné
spotřebiče za každou cenu. Ale ne všichni chtějí svou
kuchyň „zatajit“ a pořizují si designové spotřebiče,
které naopak vystavují na odiv. Právě takový vhodně
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vybraný designový kousek funguje doslova jako šperk,
který dokáže kuchyňské prostředí ozvláštnit. Příkladem
jsou moderní napodobeniny retro spotřebičů, které
jsou však vybavené současnými technologiemi. Mnohdy mají oblé tvary, různé efektní barvy a chromované
prvky včetně retroklik. Nebo třeba obří americké dvoukřídlé ledničky „Side-by-Side“, které by bylo taky škoda
schovávat. Vynikají svým designem, velikým objemem,
kapacitou a také snadným přístupem. Nabízejí spousty skvělých funkcí, které jistě oceníte. Dosahují šířky
až 120 cm, tudíž je dobré zvážit, zda máte v kuchyni
dostatek místa a dostatečně široké přístupové cesty
(chodby, dveře). Objem je jednou z největších předností
amerických lednic, dosahují čistého celkového objemu
až 667 litrů. Důležitým parametrem, na který by měl
být brán zřetel je energetická třída. Americké lednice
třídy A++ ušetří až o 50 % elektrické energie než americké lednice třídy A (třídy A+ až o 25 %). Většina těchto
chladniček je vybavena řadou atraktivních funkcí a vybavením. Nabízené chladničky obsahují výrobník ledu
a chlazené vody. Nebo proč schovávat vařící skvost, jako
je obří americký sporák s šesti hořáky a dvěma troubami? Ten si nemohou vynachválit skuteční gastronomičtí fajnšmekři včetně šéfkuchařů. Plyn je pro gurmány
zkrátka plyn…I vzhled menších spotřebičů, jako jsou
kávovary nebo mikrovlnky, může být tak exkluzivní, že
by bylo škoda je „zazdít“ za kuchyňská dvířka.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

Proč si pořídit čističku vzduchu Rohnson R-9600 PURE AIR?
Odstraňuje polétavý prach, formaldehyd a jiné toxické látky. Efektivně likviduje bakterie,
mikroby, roztoče, pyly, alergeny a jiné škodlivé látky, které nás běžně obklopují. Zlepšuje dýchání
a čistí ovzduší od škodlivých původců nemocí. Využít se dá v domácnosti, kanceláři, školním
zařízení nebo lékařském prostředí. Čističku vzduchu zvláště ocení alergici, astmatici a děti.
Výhodou je i snadná manipulace, údržba, velmi tichý provoz a lehká váha pro přenášení.

•

•
•
•
•

ČISTIČKA VZDUCHU
ROHNSON R-9600 Pure Air

Inteligentní a velmi citlivý
senzor ihned rozpozná míru
znečištění.
Rychlost filtrace až 320 m³/h.
Odstraní až 99,9 % polétavého prachu.
Vyčistí až 93,5 % těkavých
organických látek.
7 stupňové čištění vzduchu včetně
ionizace a UV lampy.

Dotykový panel a dálkového ovládání:
Ventilátor – lze nastavit na 3 úrovně rychlosti.
Automatický režim – využívá inteligentní senzor, který
měří kvalitu vzduchu a sám zvolí optimální nastavení.
Funkce spánku – je ideální pro klidový režim, provozní
hlučnost se sníží na pouhých 29 dB a vypne podsvícení
panelu.
UV lampa – produkuje ultrafialové záření o vlnové délce
365 nm. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout.
IONIZÉR – produkuje až 20 mil. iontů/cm³. Tuto funkci lze
zapnout nebo vypnout.
Časovač – umožňuje nastavení automatického vypnutí
přístroje. Po 30 min až do 12h.
Hodiny – zobrazuji 24 h režim.
Dětský zámek – uzamkne dotykový ovládací panel.
Světelná indikace výměny filtrů.

Pro místnost: 20-60m2
Výkon: 320m3/h
Ionizace: 20mil. iontů/cm3
UV lampa: 365nm
Hlučnost: 29-48dB
Příkon: 80W
Napětí: 220v/50 Hz
Rozměry: Výška 650mm
x šířka 360mm x Hloubka
165mm
Váha: 8kg
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TRENDY

V

LOŽNICÍCH
INZERCE

V ložnici se především odpočívá a spí.
A protože prospíme třetinu dne, prospíme tím i třetinu svého života a proč
se nepostarat o to, aby tento čas byl
maximálně kvalitní? Tedy, abychom
spali v kavalitní posteli, s kvalitním
roštem a matrací, obklopeni správnými barvami a doplňky a dýchali čistý
vzduch. A přitom ještě byli trendy. Naprostý ideál.
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Klidná ložnice
Jak designéři, tak lékaři se shodují v tom, že ložnice by
v první řadě měla být klidná. Barevně tedy spíše neutrální. Proto pro tuto místnost volte spíše tlumené,
uklidňující a do sebe zapadající barvy. Velmi populární
jsou světle fialová, krémová nebo světle zelená.

Metalické barvy
Světovým trendem číslo jedna jsou ale metalické barvy, a to ať již jde o celkovou či parciální výmalbu nebo
o tapety, které každé ložnici přidají na dramatičnosti.
Pro čelo postele a další doplňky je pak na místě opět
zvolit neutrální barvu. Do vázy pak naaranžujte čerstvé
květiny, které celkový vzhled interiéru ložnice změkčí.

Jarní (letní) barvy
Je tu jaro (léto) a proč nejkrásnější roční období vnést
i do ložnice? Skvělou kombinací je například světle zelená a růžová – ne nelekejte se, opravdu vypadají skvěle, ať již na povlečení nebo třeba jen na několika polštářcích.

hypoalergenní a dobře absorbuje pot. Pokud nenajdete lůžkovinu svých snů, existují i možnosti, kdy si vlastní
návrh či fotografii necháte natisknout a ušít dle vašich
požadavků.

Nebojte se pozlacených doplňků
Zlatá se vrací s grandiózní pompou. Zlatý rámeček na
fotku, zlatá lampa, věřte, že tyto doplňky vypadají
v ložnici impozantně. A velmi luxusně.

Váš vkus na prvním místě
Designéři se shodují v tom, že z vaší ložnice by měla vyzařovat vaše osobnost. Měl by to být prostor, ve kterém
se hned, jakmile do něj vkročíte, uklidníte. Její prostředí by mělo uklidňovat, tišit. Klidný odpočinek ale pro
každého znamená něco jiného, žádné dvě místnosti
proto nejsou stejné.
Potud tedy celkový vzhled interiéru, teď se pojďme věnovat tomu, na čem a v čem spíme. Tato volba totiž
bude zásadně ovlivňovat kvalitu našeho spánku.

Čerstvé květiny

Matrace

Čerstvé květiny jsou vždy stylové. Nepodceňujte sílu například růžových fuchsií, které místnost doslova probudí. I v malém množství nikdy nezklamou.

To, že na matraci se nemá šetřit, už ví zřejmě každý.
Rádi byste vyzkoušeli něco nového? Co třeba masážní
matrace?

Víceúčelový prostor

Typy matrací

Co takhle přeměnit vaši ložnici na hotelovou suitu?
Ložnice přeci může být něčím víc než místem na spaní.
Může být jakýmsi domovem v domově, prostorem disponujícím maximálním komfortem. Obecně byste měli
mít po ruce všechno pro to, abyste ji, kdyby na to přišlo,
celý den nemuseli opustit.

Matrace pěnové
U zákazníků velmi populární typ matrací, který se vyrábí z několika pěn. Matrace z líné pěny nebo-li viscoelastické polyuretanové mění svůj tvar podle teploty
a tvaru těla, které na ní leží. Do své původní podoby
se matrace vrací velmi pomalu, což má příznivý vliv na
lidské tělo, na které tudíž není vytvářen silný podtlak.
Tím je mimo jiné eliminována tvorbu proleženin. Vysokou tvarovou stálostí a dobrou prodyšností disponují
i matrace ze studené pěny. Zastánci bio životního stylu
pak určitě sáhnou po matracích z biopěny, které jsou
šetrné k životnímu prostředí a disponují i antibakteriálními vlastnostmi.

Ložnice se spotřebiči
K pohodlí přispívá i přítomnost vybraných spotřebičů
jako jsou kávovary a miniledničky. Máte chuť na kávu,
tak si ji uděláte, chcete něco studeného, budete mít po
ruce i to. Televizor, dvd přehrávač a přehrávač hudby
jsou samozřejmostí.

Čela postelí a lůžkoviny
Velké čelo postele má schopnost pozvednout ložnici na
zcela novou úroveň. Vyrobit ho přitom zvládne šikovnější domácí kutil. Rozhodně ale nešetřete na použité tkanině. Pokud vám zbyde, nechte si z ní ušít třeba
deku nebo přehoz.

Uklidňující materiály
Pohodlí, to je oč v ložnici běží především. A především
pohodlné by měly být i vaše lůžkoviny. Z materiálů
sáhněte po hedvábí, bavlně a jiných přírodních materiálech. Mezi bavlněnými lůžkovinami volte například
bavlněný satén, který má řadu vynikajících vlastností.
Saténové povlečení je velmi elegantní a příjemné na
dotyk, ale hlavně je to materiál, který je prodyšný,
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Matrace latexové
Základ těchto matrací tvoří směsy přírodních a syntetických materiálů. Cena matrace se pak úměrně zvyšuje
s množstvím použitého přírodního latexu (kaučuku).
Kvalitním pěnovým matracím se vyrovnají verze syntetických pryží, které také zaručují prodyšnost a tvarovou
stálost.
Masážní matrace
Pro masáž už nemusíte jen do wellness centra. Trend
několika posledních let velí užívat si maximálního relaxu i doma. Matrace, které to dokáží, jsou vybaveny
několika anatomickými zónami a jádro mají z viscoelastické pěny. Tělo pak masírují masážní výstupky.

LUXUSNÍ SATÉNOVÉ POVLEČENÍ

www.glamonde.cz
INZERCE
glamonde.indd 1

23.10.2017 13:16:06

Nové předvánoční tipy

Novinky pro snadnější úklid

Pro šikulky

Vysává a stírá v jednom kroku

S pomocí tavné pistole Pattex
zvládnete vytvořit úžasné dekorace,
které vám budou všichni závidět.
Snadno s ní nalepíte mašle, suché
květiny, ořechy, větvičky či skleněné
ozdobičky. Práce je velmi jednoduchá,
bezpečná a čistá. Speciální receptura
tavného lepidla dokáže i v rozehřátém
stavu držet lépe pohromadě, lepidlo tedy samovolně
nevytéká a pracovní prostředí zůstává čisté.
www.pattex.cz

Podlahová myčka Kärcher FC 5 kombinuje mytí
s odsáváním nečistot v jediném kroku, čímž
ušetříte až o polovinu více času. Automatické
pohánění válců (až 500 otáček za minutu)
usnadňuje vytírání bez namáhavého drhnutí.
Díky navlhčení povrchu při práci ihned
vidíte, co je uklizené a co ještě ne. Myčka je
univerzální a vhodná k čištění nejrůznějších
tvrdých podlahových materiálů jako je
dřevo, dlažba, laminát nebo lino.

Zdravé a voňavé

Nablýskaná okna
jedním tahem

Ceresit STOP VLHKOSTI nyní přináší v rámci své nové linie
Aromaterapie absorpční sáčky s vůní relaxační levandule
a šťavnatého ovoce. Sáčky pohlcují nadměrnou vlhkost
v malých prostorech, jako jsou zásuvky,
šatník, botník ... Když
ukládáte prádlo, které není
vždy stoprocentně suché,
můžete mít při otevření
prádelníku pocit určité
zatuchlosti. Sáček pohltí
vlhkost a navíc prostor
provoní.
www.stop-vlhkosti.cz

Aku stěrka Kärcher připravila k 10. výročí speciální
edici Kärcher WV 2 Premium v elegantní
černé barvě. S aku stěrkou Kärcher
šetříte čas, umyjete s ní okna až
3 krát rychleji, než jak jste byli
doposud zvyklí. Snadno vyčistíte
nejen okna, ale i všechny hladké
povrchy, jako jsou dlaždice, zrcadla,
obkladačky, skleněné stoly nebo
sprchové kabiny. Uklízejte snadno
a s radostí.

www.karcher.cz

Matrace pružinové
Tyto matrace rozhodně nepatří do starého želena, jejich konstruktéři se jejich technologie naopak neustále
snaží vylepšovat. I mezi pružinovými matracemi existuje několik typů, které se liší především umístěním pružin. Ty mohou být v matraci umístěny buď volně nebo
každá může být umístěna zvlášť ve speciálním pouzdře
nebo-li taštičce – odtud název taštičkové matrace. Výhody pěny a pružiny pak nabízejí pružiny z pěny.
Matrace sendvičové
Tyto matrace se skládají z několika vrstev, z nichž kaž-
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dá disponuje jinými vlastnostmi. Jedna strana obyčejně
bývá vybavena studenou pěnou, která odvádí vlhkost.
Pohodlnější a měkčí je pak druhá strana s pěnou elastickou.

Rošty
Je několik důvodů k tomu používat rošt. Obecně platí,
že čím pružnější rošt, tím větší ochrana matrace. Rošt
totiž rovnoměrně rozkládá zatížení, které je na matraci
vyvíjeno. Dále rošty matraci provzdušňují a tím z ní odvádějí vlhkost.

bývají taštičkové nebo lamelové. K takovýmto roštům
ale budete potřebovat speciální matraci.
Typy roštů
Na trhu existuje několik typů roštů, my zmíníme jen ty
nejzákladnější: laťový, lamelový, segmentový a vyklápěcí.
Rošt laťový
Protože laťové rošty většinou bývají vyrobeny z měkkého smrkového dřeva, moc nepruží a mívají nížkou
nosnost. Hodí se tak více pro děti než pro dospělé. Zato
dobře odvětrávají a jsou finančně dostupné.
Rošt lamelový
Nejprodávanější rošty na trhu s nosností do 100 kilogramů. Jsou kvalitní, pružné a prodyšné. Jejich ceny
se pohybují v rozmezí mezi několika tisíci do několika
desítek tisíc korun. Ceny roštu se v podstatě odvíjí od
použitého materiálu a počtu a šířce lamel v roštu. Ty
většinou bývají polohovatelné a v oblasti beder a ramen zdvojené.
Rošt segmentový (destičkový)
Tyto rošty už bývají dražší. Vybaveny jsou vlastností bodového tlaku, což v praxi znamená, že se neprohýbají
tam, kde nemají, tedy na jíných místech, než na které
je vyvíjena zátěž. Tyto rošty jsou také velice dobře polohovatelné a můžete si je pořídit i v motorové variantě
– žádné ruční ovládání, ale pouhé zmáčknutí knoflíku.
Úžasné!
Rošt výklopný
V podstatě se jedná buď o rošt lamelový či segmentový.
Navíc ale disponuje úložným prostorem.

Postele
A teď se dostáváme k samotným postelím. Zdravá postel by především měla splnit dvě hlavní kriteria: měla
by být hygienická a tělu podporovat správnou podporu. K tomu musí být dostatečně vzdušná a umožňovat
tak dostatečnou výměnu kyslíku. Na trhu v podstatě
existují následující druhy postele: dřevěné, kovové, čalouněné a vodní.

Polohovací nebo statický?
Na první pohled by se dalo říci, že polohovatelnost roštu je jakýsi nadstandard, každý, kdo má ale s takovým
roštem zkušenost, vám potvrdí, že stojí za to do něj investovat. Rošty bývají většinou polohovatelné v oblasti
nohou, hlavy nebo na obou místech. Naklonění hlavy
přivítají především ti, kteří usínají s knihou v ruce nebo
se rádi z postele dívají na televizi. S polohovatelným
roštem netrpí jejich krční páteř. Naklonění v oblasti nohou zase přispívá starším, nemocným, ale i těhotným
ženám. Vyvýšení nohou napomáhá odtoku nahromaděné lymfy a redukuje otoky končetin. Polohovací rošty

Dřevěné postele
Dřevěné postele jsou, jak již název napovídá, vyrobeny
ze dřeva, a to měkkého (borovice, smrk) či tvrdého (bukového či dubového) s tím, že levnější jsou ty ze dřeva
měkkého. Na trhu jsou k dostání i postele kombinované, tedy například masiv s laminem nebo dřevotřískou.
Kovové a kované postele
Kovová postel na první pohled nádherně vypadá. Většina kovových postelí se vyrábí z masivní oceli. Problémem může být skutečnost, že kov je na dotyk velice
studený, což vyvažuje použití dalších materiálů jako například dřeva. Někteří odborníci ale tvrdí, že kov může
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být zdrojem rušivých zón a nezajišťuje tak dostatečně
kvalitní spánek.
Vodní postele
Vodní postele byly vyvinuty v USA se základní myšlenkou, že voda uklidňuje. Vodní matrace navíc minimalizuje tlak na klouby. Dnes se používají dva typy

– spát budete pod stropem a prostor pod postelí tak
můžete využít k jinému účelu. Praktické pro malé prostory jsou i postele sklopné.

Čističky vzduchu
Probrali jsme postele, rošty i matrace, ale s kvalitou
spánku má hodně co dočinění i kvalita vzduchu, který
dýcháme. A k té nám mohou dopomoci například čističky vzduchu, které, jak již název napovídá, čistí vzduch,
odstraňují z něj nečistoty, zbavují jej prachových částic,
alergenů, virů, bakterií, ale i cigaretového kouře či jiného zápachu, čímž snižují množství alergenů v ovzduší.
Pro alergiky a astmatiky v současné době „must have“
(tedy něco, bez čeho se neobejdou). Na trhu najdete
čističky v různých cenových relací, při volbě se ři’dte
především rozměry místnosti, kterou bude čistička čistit. Všímejte si i údajů o hlučnosti, příkonu a zda-li je
vybavena ionizátorem.

Vysavače
Vzduch už máme vyčištěný a zbývá nám ještě vyluxovat. Vysavač dnes najdeme v každé domácnosti. Zřejmě
máte jeden ze tří typů: sáčkový, bezsáčkový nebo s vodním filtrem.
Sáčkové vysavače
Stále nejrozšířenější vysavače vůbec. Sáček ve své podstatě plní dvě funkce: shromažďuje hrubé nečistoty
a prachové částice, čímž funguje jako filtr. Problémem
je, že do vysavače musíte kupovat sáčky, které se navíc
při úklidu velkých ploch rychle zaplní.

konstrukcí vodních postelí: matrace naplněné teplou
vodou jsou uloženy v pevném rámu. Druhý typ má rám
z pěnové hmoty a obepíná matraci uloženou v pěnovém pouzdře. Nevýhodou vodních postelí je vysoká požizovací cena a poměrně vysoké náklady na ohřev vody.
Čalouněné postele
Trend, který se opět vrací na výsluní. Založené jsou na
tom, že matrace je spojená s lůžkem. Jejich nevýhodou
je to, že se špatně čistí a kvůli přítomným roztočům
a usazenému prachu nebývají vhodné pro alergiky. Na
trvalé spaní se tedy nedoporučují. Jako postel pro hosty
proč ne.
Postele pro malé prostory
Pokud disponujete malým prostorem, masivní postel či
letiště u vás zřejmě moc nepřichází v úvahu. Na trhu
ale existují kvalitní pohovky, které po rozložení můžete
používat jako lůžko. Uvažovat ale můžete i o tzv. patře
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Bezsáčkové vysavače
Jak již název napovídá, tyto vysavače fungují bez sáčku.
S kvalitním bezsáčkovým vysavačem se stabilním výkonem jednoznačně ušetříte peníze za sáčky. Problémem
ale bývá, že v obchodě nepoznáte, který z vysavačů
je kvalitní. Prodejce musí prodat. Vodítkem může být
cena a sací výkon miminálně 300 W. Levným, bezsáčkovým vysavačům, u kterých se výkon ani neuvádí, se
raději vyhněte.
Vysavače s vodním filtrem
Prakticky se jedná o bezsáčkové vysavače. Nasávaný
vzduch projde vodou, odkud pokračuje do výstupních
filtrů, kde se dočistí. U toho to vysavače tedy nejenže nepotřebujete sáček, ale také vám, byť na krátkou
dobu, zvlčí vzduch. Vodních vysavačů je více druhů:
u některých je vzduch nasáván podtlakem přes vrstvičku vody, u jiných se voda prohání v cyklonové komoře
a vzduch se žene proti proudu. Tím dojde k menší bouři a oddělení smáčivých částic a to může být úproblém
například pro alergiky. Vodní vysavač totiž nezachytí
alergeny, tedy respirabilní nesmáčivé částice.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: Shutterstock.com

MONTÁŽ KLIMATIZACÍ
• POUZE OVĚŘENÉ ZNAČKY
• SPOLEHLIVÉ
• TICHÉ
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DOBŘE ROZEHRANÉ STĚNY
Architekti, designéři, malíři, tapetáři, obkladači a další profesionálové, jejichž
snahou je vtisknout stěnám co nejatraktivnější podobu, by určitě mohli vyprávět
nespočet příběhů týkajících se přání klientů. Kdoví, třeba někdy na podobné téma
vzniknou sloupky (novinářské, ne betonové), kterými svého času bavil čtenáře
Karel Čapek: „… Chlapíci v modrých halenách a overalech táhnou stěnu pokoje,
výtečně. Nyní táhnou druhou stěnu, sláva. Teď jen třetí stěnu; ale třetí stěna je
ještě v malírně. ‚Tak tam zatím dejte nějaký hadr,‘ volá režisér. Nakonec se místo
třetí stěny dá malovaný les…“

INZERCE
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Na scénu s kreativitou
Výše uvedená ukázka je sice z poněkud jiné oblasti
(sloupek má název Jak vzniká divadelní hra), ale pravdou je, že proces zvelebování našeho soukromí se některému z divadelních žánrů občas podobá … Zvolit to
nejvhodnější řešení, není totiž vůbec jednoduché, tady
je totiž ve hře hned několik důležitých momentů: materiály, technologie trendy, design, dekory, barvy, praktičnost ba i ekologie. Svět interiérového designu je zkrátka jedna velká kreativní scéna a výrobci se velmi snaží,
aby zákazníky jejich dílo patřičně zaujalo. Od stěrky až
třeba po mechové stěny.

Efektní stírání
O stěrce je známo, že jde o materiál, který dokáže na
stěnách vytvořit velmi hladký povrch, vyrovnat je, opravit omítku nebo také izolovat. Stěrka s přívlastkem „dekorativní“ má ale ještě další funkci – sází na vkus, styl,
čeká se od ní patřičný efekt. Designové cementové stěrky se mohou tvářit jako betonový povrch, kámen, kov…
Stálicemi na stěrkovém hvězdném nebi jsou například
marocký a samozřejmě benátský štuk – technika, která
byla v Benátkách populární už v 17. století a rodinné
receptury se předávaly z generace na generaci. Oblíbenost benátského štuku spočívá v jeho luxusním, mramorovém efektu, navíc je prodyšný, omyvatelný a ekologický.
K trendovým variantám patří například dekorativní
stěrka s obsahem metalických pigmentů, která do interiéru přináší magickou hru světel a stínu, zájem je
o speciální stěrky s plastickými efekty, které svými, snad
až nekonečnými možnosti, mohou dokonale ovlivnit
atmosféru prostoru.
Moderní dekorativní stěrky se často označují jako cementové a obsahují nejrůznější speciální příměsi – to
podle toho, k jakému účelu se s nimi počítá. Na trhu
jsou stěrky snad pro každý styl a účel interiéru: sádrové,
cementové nebo epoxidové, které se dají bez obav použít do prostředí, kde se nevyhneme vlhkosti.

Malování s přírodou
Ve společnosti přírody je vždycky příjemně – jestli to
není hlavně proto, že její barvy působí jako pohlazení
naší, občas poněkud pošramocené, duše. Tím spíš nás
může těšit, že letošní rok je ve znamení přírodních barev a když k tomuto faktu ještě přidáte další trend, což
je jednoduchý design, zdá se, že pohoda v interiérech
snad natrvalo zabydlí. Tedy alespoň do té doby, než se
módní trendy vydají jiným směrem. Kdo se tedy rozhodne oživit stěny malbou, neudělá chybu, když vsadí na varianty zemitých tónů zelené (zelená je ostatně
i podle tradičního čínského učení Feng Shui barva čerstvé energie a regenerace), béžové nebo terakotové.
Stranou by ovšem neměly zůstat ani kombinace kávové
nebo čokoládové hnědé. Módní a elegantní barvou je
šedomodrá v kombinaci se světlejšími, ale i tmavšími
odstíny. Své stálé místo v hitparádě oblíbenosti si stále
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drží bílá, k níž se moderní trendy opět vracejí a doporučují ji kombinovat ještě s druhou barvou. Kombinace
vůbec stěnám sluší, zajímavý efekt má například spojení malby s tapetou.

Umění na stěně
Malba je jedním ze způsobů, jak dát interiéru novou
tvář, aniž by tvář ztratilo naše konto. A protože sortiment malířských barev je opravdu pestrý, záleží jenom
na vkusu, stylu interiéru a také na tom, co si od malby
slibujeme. Samozřejmě, že očekáváme, že styl našeho
soukromí podtrhne, osvěží, ale nejspíš i další praktické
„maličkosti“, jako třeba, aby malba měla takové vlastnosti, jako je otěruvzdornost či omyvatelnost. Na výsluní popularity se v posledních letech dostaly vinylové
barvy, mimo jiné také z důvodů už zmíněných – také
v tomto výrobci vsadili (kromě nápaditých vzorů a barev) na prodyšnost, omyvatelnost a ekologičnost. Co víc
si přát?
Originalitu interiéru nepochybně podtrhne rovněž
například technika kreativní malby, výzdoba freskami
v nejrůznějších stylech. Pokud patříte k milovníkům historického pojetí interiéru, můžete se inspirovat třeba
na zámku v Kunštátu na Blanensku, kde je letos poprvé
k vidění barevná středověká malba s rytířskou tematikou. Podle restaurátorů se malba dochovala ve výborném stavu hlavně díky tomu, že už v renesanci byla
zabílena… Rytířská tématika je samozřejmě nadsázkou
pro bydlení 21. století, nicméně faktem je, že malba na
stěně je trend, který jen tak nezmizí.

Ještě jednou ve světě barev
Říká se, že barvy na člověka ledacos prozradí. Na tomto tvrzení určitě něco bude, neboť barevné poselství je
snad starší než všechny jazyky – už před tisíciletími byla
například podle Egypťanů hnědá barva znakem solidnosti a trpělivosti, modrá sice barvou studenou, ale
uklidňující, bílá symbolem čistoty, mladosti a svěžesti.
Na psychologii barev dnes sází nejrůznější obory (třeba
reklama) a je jasné, že s ní počítají i designéři a architekti. Vezměte si například kombinaci žluté a červené,
o níž je známo, že povzbuzuje chuť k jídlu (možná se
vám vybaví logo sítě McDonalds), proto se tato kombinace často používá v místnostech určených k hodování.
A také je známo, že barvy čarují nejenom s pocity a náladou, ale opticky i s prostorem. Z malého tmavého pokojíku m.že být, díky světlým, barvám taneční sál (tedy
skoro), tmavší barva naopak stěnu opticky zkrátí… Svět
barev je zkrátka věda, k níž má každý svůj osobitý přístup. „Nejlepší barva na světě je ta, která vám jde nejlépe k pleti,“ prohlásila například francouzská návrhářka
Coco Chanel a svým modelem „malé černé “ vzbudila
rozruch nejen v módních salonech.

V každé době na tapetě
Hvězdnou stálicí mezi dekorativními prvky, které dovedou dokonale změnit tvář interiéru, jsou nesporně

JE ČAS
na tapety

Vzorkovna - prodejna - výdej tapet:
Tapety Kupsa
Kpt. Jaroše 15
680 01 Boskovice
Objednávky na 608 813 756

MODERNÍ TAPETY NA ZEĎ

DĚTSKÉ TAPETY NA ZEĎ

FOTOTAPETY NA ZEĎ A STĚNU

Dnešní trendy v bytovém designu
určitě počítají také s moderními
tapetami na zeď. Tapety se staly
nedílnou součástí moderních bytů,
rodinných domů, kancelářských
prostor, škol, hotelů, kadeřnictví,
salonů, obchodů, zkrátka všude
tam, kde se design chce něčím
výjimečným odlišit od běžné šedi.
Tapety již nejsou ty staré vzory, které známe z let minulých, dnešní tapeta je plnohodnotným designovým prvkem. Tapeta nejen dobře
vypadá, ale plní úlohu zateplení
a odhlučnění interiéru, a to až
s úsporou 30 % na topení.

Tapeta s veselými motivy rozjasní dětský pokoj a Vaše ratolesti
se v něm hned budou cítit lépe
a podpoří jejich představivost.
Obzvláště večer jim možná jejich
oblíbení hrdinové pomohou k příjemnému usínání. Možná se jim
o nich bude zdát. Proto vybírejte
dětskou tapetu opravdu pečlivě,
zohledněte nejen barevné ladění místnosti, ale především zájmy
dětí, které pokoj obývají. Svému
vkusu pak můžete dát větší průchod při výběru tapet do obývacího pokoje nebo do ložnice.

Fototapety na zeď jsou skvělý
způsob, jak rychle oživit domácí nebo komerční prostor. Buďte
sebevědomí a dejte zákazníkům
najevo, že máte styl. Fototapety
už totiž dávno neznázorňují pouze moře s palmami, i když takové jsou v prodeji také. Nabídka
je však mnohem širší a zahrnuje
třeba i dětské fototapety s obrázky jejich oblíbených hrdinů. Oblíbeným motivem pak jsou makro
zvětšeniny rostlin, hmyzu či různých přírodních jevů.

INZERCE
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Magnetická tapeta whiteboard
Novinka z evropského trhu je zde!
Whiteboard folie, která je popisovací a zárověň drží magnetky.

1.
2.
3.

Magnet
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Křída

Magnetická tapeta – Buďte originální a vytvořte si svou krásnou magnetickou nástěnku, kterou jen tak nikdo nepřehlédne. Ideální pro zavěšení kreseb a poznámek. Stylový a ještě více praktický způsob, jak si vytvořit svůj vlastní dekór
magnetické zdi. Upoutá v každém interiéru.
Magnetická barva – Prostě ideální alternativa pro neodolatelnou magnetickou zeď či jen tak pro malou nástěnku radosti v každém dni.
. Takže si můžete přichytit své nákresy nebo fotografie magnety, bez použití lepicí pásky nebo připínáčků. Nebo jí vaše děti mohou použít
pro hraní s magnetickými čísly, magnetických deskových her nebo abecedy.
SketchPaint barva – je extrémně přizpůsobivá barva. SKETCHPAINT je zkrátka dokonalým
řešením doma, na hraní, v kanceláři, v obchodech nebo veletrzích, ve školství nebo zdravotnictví!
www.magneticka-tapeta.cz
Pište nebo kreslete kamkoliv chcete: použijte stěny, skříně, šatníky, dveře, zkrátka cokoliv, kam
e-mail: info@magneticka-tapeta.cz
jste aplikovali SKETCHPAINT. Osvojte si kreativitu a výkonnost. Kombinujte s magnetickou barkontakt: 776 011 220
vou a zvyšte svoji výkonnost magnety a vytvářejte přehledy, plány, buďte kreativní a zapojujte se.
Využijte impulsy vašich kolegů jako hnací sílu vaší organizace.

tapety. Tapetovalo se už několik století před naším letopočtem v Číně, kdy byl základem rýžový papír. Evropa
měla maličko zpoždění, tapety objevila až v 10. - 12.
století, jejich zlaté časy ovšem nastaly až v období renesance – především v už zmíněných Benátkách a Florencii. Důvodů, proč si za ta staletí tapety získaly takovou
oblibu, je celá řada, k jejich výhodám nesporně patří
fakt, že jsou odolnější než barva a jejich šarm ani na
slunci nevybledne. Plusem také je, že se mohou umývat
a pokud zatoužíme po změně, dají se odstranit (někdy
lehce, jindy s větším úsilím). A mimo jiné jim to sluší
i v kombinaci s malbou. Návrháři a výrobci přicházejí
se stále novými variantami, což sice zákazníkům může
někdy maličko komplikovat orientaci ve světě tapet,
důležité ale je, že úsilí výrobců vytváří báječný prostor
pro kreativitu.
Milovníky umění bude určitě zajímat, že autory návr-
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hů tapet byli i slavní umělci jako například Albrecht
Dürer, Alfons Mucha nebo Jean Cocteau. Tapety zkrátka vždycky odrážely vkus své doby…

Papírový šarm i vinyl
Kdo nemá právě chuť do nového šatu stěn příliš investovat, půjde nejspíš cestou papírových tapet. Na výběr
jsou barevné, hladké vzorované, s ražbou atd. Za nejkvalitnější jsou považovány tzv. duplexní, dvojvrstvé ražené tapety. Oblíbené jsou vinylové tapety, které mají
tu báječnou vlastnost, že se mohou omývat a jsou vhodné do všech místnosti. Tedy do kuchyně i koupelny (na
rozdíl od papírových, kterým vlhké prostředí nesvědčí).
Trendovou záležitostí jsou vliesové tapety, které se pro
své výborné vlastnosti těší velké popularitě. A nejenom
proto, že se snadno lepí. Jsou totiž stálobarevné, odolné, působí také coby zvukový izolant a pokud je třeba,

Jisté je, že tapety dnes hrají v interiéru významnou
roli a ani v nejmenším to nevypadá, že by se jí jen tak
vzdaly. Jsou osobitým dekorativním prvkem, který
s prostorem dovede doslova kouzlit, přinést do interiéru náladu. Zvlášť když jejich efekt ještě umocníme
vhodnými doplňky.

Pevné tekuté tapety
Název „tekuté tapety“ je sice maličko zavádějící, protože je to vlastně suchá směs, která se ředí vodou. Tenhle
moderní materiál (v Japonsku se používal už před 400
lety), se vyznačuje dlouhou životností (až 20 let), stálobarevností, zlepšuje tepelnou i zvukovou izolaci, je
ekologicky nezávadný… A aby kladných vlastností nebylo málo, tak můžeme tekutým tapetám ještě na konto připsat, že jsou prodyšné a neabsorbují pachy a jsou
vhodné pro alergiky. To proto, že jsou vyrobeny z přírodních vláken (převážně hedvábných a bavlněných)
a neobsahují žádná chemická ředidla. Mají širokou paletu barevných odstínů a struktur, které dají navzájem
kombinovat, stejně jako se mohou kombinovat i s jinými materiály například s „klasickými“ tapetami, korkem
nebo kamenem. Důvodů, proč tekuté tapety s takovou
chutí pouštíme do svého soukromí je tedy celá řada,
možná sehrává roli i fakt, že stěny před jejich použitím
nemusejí být úplně bez chybky a hladké, čímž se ušetří
čas, síly i finance.

Džínovina nebo poznámkový blok?

dají se docela lehce opravit. Známé jsou například kolekce německého návrháře Guido Maria Kretschmera,
navržené pro nejrůznější pojetí interiérů – včetně stylu industriálního, který výborně „padne“ loftům. Kdo
chce být „trendy“, vydá se například cestou geometrického potisku, jiný zase vsadí na přírodní motivy.

Kolik tváří vlastně mají?
Nádech luxusu provází tapety textilní, hedvábné (přesněji řečeno jako hedvábí takové tapety jenom tváří, ale
vyrábějí se například z vinylu) nebo třeba 3D tapety. Další kapitolou by pak mohly být tapety speciální, které se
vyrábějí z rozmanitých materiálů, jako třeba z veluru,
korku či rákosu. A když už je řeč o tapetách, nesmíme
zapomenout, že vedle „klasiky“ jsou na trhu také dětské tapety, ke slovu opět přišly fototapety, samolepky na
stěnu a další a další dekorace. Ale to už je jiný příběh…

Vypadá to, že výrobci chtějí našim stěnám přinést doslova modré z nebe – řekněte, není úžasné mít na stěnách
dekor džínoviny (nejlépe oblíbené značky)? Ale ano,
i taková kouzla v interiéru dovedou dekorační tmely,
které se nanášejí na připravené podklady. Klidnější povahy budou patrně vybírat ze struktur připomínajících
přírodní materiály, například obkladový kámen, ale
v každém případě jde o techniku, která umožní dokonale rozehrát fantazii.
Další z možností jak ozvláštnit interiér mohou být speciální nátěry pro zvlášť tvořivé jedince. Otázkou je, jestli
potěší víc děti nebo rodiče. V každém případě jde to
netradiční využití stěn (ale mohou to být i jiné rovné
plochy jako třeba nábytkové dvířka), kdy speciální nátěr promění povrch v tabuli, na kterou můžete psát,
kreslit, dělat si poznámky. Pokud se dílo znelíbí nebo
ztratilo na aktuálnosti, jednoduše se smaže a vesele se
tvoří dál. Nátěr je transparentní, takže původní barva
stěn nebo nábytku zůstane zachovaná.

S kamennou tváří
Už odpradávna patří kamenné obklady k základním stavebním prvkům a také k ozdobám interiérů. Na jejich
oblibě neubrala pranic ani staletí, naopak, dnes vnášejí
do soukromí pocit hřejivé tradice, jsou vyhledávané pro
svou jedinečnou strukturu a barevné ladění. Obklady se
mimo jiné také výborně kombinují s jinými přírodními
materiály – se sklem, kovem, dřevem a tak se předsta-
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bený z několika důvodů – například pro své antialergické a antistatické vlastnosti a také proto, že je výborný
tepelný a zvukový izolant. V nabídce korkových obkladů (obvykle se dodávají ve formě kotoučů nebo desek)
je velká škálu dekorů, což je pro zájemce v konečné fázi
rozhodovávání nepochybně také podstatný moment.

Pohádky z mechu a kapradí
vivost architektů, designérů a samozřejmě i majitelů
interiérů díky všestrannosti kamene může dokonale rozehrát. Není to náhodou i proto, že člověk tolik touží
po kontaktu s přírodou (když mimoděk odloží mobil)?
Díky moderním technologiím, které dovedou dokonale
napodobit kamenné, cihlové obklady a další materiály, existuje i cenově přístupnější varianta – umělé kamenné obklady. Kromě ceny mají i řadu dalších výhod,
k těm hlavním se počítá, že jsou samozřejmě lehčí a tudíž se s nimi i snadněji manipuluje a dobře se udržují.

Dřevěná a korková balada
A ještě dva pohledy na hitparádu přírodních materiálů:
své pevné místo tady má dřevo, které přežilo vlny přízně i nepřízně. S dřevěnými obklady přichází
do interiéru pocit tepla, útulna. Nejčastěji se využívá
smrk, jedle, modřín, borovice, a pokud toužíme okořenit domov špetkou exotiky, pak zvolíme obklady z teakového dřeva. V případě dřevěných obkladů musíme
ovšem počítat i s tím, že je bude třeba poněkud hýčkat,
přesněji řešeno pravidelně ošetřovat, aby si zachovaly
svůj půvab, strukturu a odolnost.
Jiným přírodním a ekologickým materiálem, který se
v poslední době hlásí stále víc o slovo, je korek. Je oblí-

48 | BYDLENÍ

Při vší úctě k výrobcům a designérům, kteří se snaží
vnést do našich domovů kus přírody (třeba prostřednictvím obkladů napodobujících kámen), měl pravdu
římský filozof Marcus Tullius Cicero, který říkal: „To,
co vytvořila příroda, je vždycky lepší než to, co bylo
vytvořeno uměle.“ Proč by asi jinak byly takovým hitem přírodní mechové stěny? Na jejich adresu se snáší
chvála také proto, že vyvolávají pocit harmonie a klidu.
Svou cestu za slávou zahájily v luxusních komerčních interiérech, dnes už se mechové stěny usídlily i v našem
soukromí. Přání mít stále na dosah alespoň kousek lesa
také souzní s jedním ze současných trendů architektury,
který velí: víc zeleně a nejenom pod oblohou.
Mechová díla (stěny, obrazy) se vytvářejí z původně živého mechu, u kterého byla rostlinná míza nahrazena
stabilizačním roztokem. Díky tomuto unikátnímu procesu si mech uchová svůj původní vzhled, vůni, měkkost
i barvu až deset let. Mít doma takový kus lesa je výhodný hned z několika hledisek: mechové stěny přinášejí
pohodu, jsou skromné na údržbu (stačí, když se párkrát
do roka očistí od prachu) a co se také v dnešní hlučné
době cení – jsou výborným zvukovým izolantem!

Efektní hry s luxfery
Když britský vynálezce James G. Pennycuick přihlásil

Komerční prezentace

CHYTŘEJŠÍ NEŽ CHLAP,
VÝKONNĚJŠÍ NEŽ ŽENSKÁ
iRobot je již řadu let na špici v robotických technologiích a posouvá své produkty mílovými
kroky stále kupředu. Technologická pecka iRobot Roomba 980, která přináší inovaci mezi domácí robotické pomocníky. Roomba 980 si okamžitě získá každého, kdo od sebe i od okolí
vyžaduje ten nejlepší výkon.
Aplikace iRobot HOME - úklid na dálku!
Další velkou novinkou je mobilní přehledná aplikace -iRobot HOME - Roombu 980 lze ovládat z chytrého telefonu třeba z jižního pólu. Stačí aktivovat tlačítko CLEAN a Roomba 980 se pustí
do mise. Pomocí aplikace ale můžete naprogramovat třeba i začátek vysávání. Obsahuje neocenitelné video
návody a zaznamenávají se sem i veškeré statistky z black boxu.
Inteligentní navigace – iAdapt 2.0
Zásadní inovací je navigační systém iAdapt 2.0 s kamerou s vizuální lokalizací, díky kterému Roomba 980 přesně
„vidí“, kam jede, rozpoznává nábytek, překážky nebo vstup do další místnosti,
a v prostředí se tak snadno orientuje.
Odložený úklid a intenzita úklidu
U iRobota Roomba 980 lze nastavit vysávání na jakoukoli hodinu i den v týdnu funkcí odložený úklid. Samozřejmě nejlépe, když nejste doma – a v tom je asi ta největší výhoda. Pro ultra čistý byt je zde funkce „dva úklidové
průchody“ - všechny plochy uklidí dvakrát! Pomocí funkce Carpet Boost Roomba 980 bezpečně identifikuje jakýkoli koberec a zvýší 10x výkon. Roomba 980 dostála také nového sacího motoru 3. generace, který je výrazně
tišší, ale zároveň výkonnější. Přes mobilní aplikaci je možné ho nastavit do třech režimů: Auto, Max Výkon a Eco.
AeroForce a sací motor 3. Generace – až 10x silnější výkon
Zásadní inovací v historii robotických vysavačů vůbec je třístupňový čistící systém AeroForce.
V kombinaci s motorem 3. generace dosáhne desetinásobného zvýšení sacího výkonu.
4x delší životnost díky Li-lon baterii
Až 185m² zvládne vyčistit Roomba 980 i na jedno nabití. Díky Li-lon baterii má oproti předchozím řadám až o 50
% vyšší kapacitu. Životnost se prodloužila 4x. Pokud je potřeba, Roomba sama zajede na svoji nabíjecí základnu,
po nabití se vrátí na místo, kde skončila, a pokračuje v úklidu.
Vysoká citlivost a efektivita – funkce ANTITANGLE a Dirt Detect
S tkaničkami od bot, nejrůznějšími vývody nebo s kabely od PC volně ležícími v pokoji na podlaze si Roomba 980
snadno poradí. Díky systému ANTITANGLE se do robota nic nenamotá a kabely se nezaseknou. Další neocenitelnou výbavu je funkce DIRT DETECT, Roomba zaregistruje třeba
rozsypané cereálie, automaticky se přepne do speciálního modu
a dané oblasti se důkladně věnuje,
a několikrát kontroluje, jestli místo pořádně vyčistila. Příjemnou
zprávou je také bezúdržbový provoz.
Adaptabilní ke všem povrchům
Roomba 980 podá skvělý výkon na všech druzích podlah. Dva proti
sobě rotující kartáče systému
Aeroforce sbírají nečistoty z parket, plovoucích podlah, vysokých
koberců i dlažby se stoprocentní
efektivitou!
Dokonalá technologie v elegantním designu
Roomba 980 představuje mezi domácími roboty opravdu technologický vrchol, skvěle dotažený
do posledního detailu. Spolu s bezchybným úklidem iRobot jen
potvrzuje, že si své místo na robotické špici
plně zaslouží. 26.989 Kč za Roombu 980 je
i cena za čas, který vám dává prostor dosáhvysněných cílů.
Pro více informací www.irobot.cz

nout
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v Bostonu patent pod názvem „luxfery“, dívalo se na
něj okolí poněkud nedůvěřivě – ve své přihlášce totiž
sliboval „světelné perpetuum mobile“. Slib to byl sice
poněkud nereálný, nicméně luxfery vyrazily do světa
a na cestě jsou úspěšně už 136 let… Jejich obliba je založená na vlastnosti, která skleněným tvárnicím doslova
zaručuje světlou budoucnost: mají výbornou světlenou
propustnost (pokovené propouštějí až 93% světla).
Luxfery se vyrábějí v různých provedeních – od hladkých, vlnkovaných až po jemně mřížkované. I v tomto
případě je jasné, jak velký prostor pro fantazii je otevřený. K radosti architektů a designérů se totiž vyrábějí
v mnoha dekorech, vzorech, barvách a odstínech, takže
jsou příjemným a elegantním osvěžením interiéru, ať
už v podobě pevné zdi, která propouští světlo do koupelny nebo do chodby, příčky oddělující jídelnu a kuchyň. Možností je opravdu hodně, možná tak si využití patentu představoval jeho autor… Luxfery se díky
současným technologiím dočkaly povýšení – staly se
významným designovým materiálem, který v interiéru
sehrává výjimečnou roli.

Jak se bydlí ve skle?
Ale samozřejmě, že velmi příjemně – sklo, jak známo,
prosvětlí i ta místa, do nichž by si přirozené světlo hledalo jen těžko cestu. Jisté je, že tahle přednost skleněných stěn pozitivně ovlivňuje atmosféru. A kdo by
nechtěl být pozitivně naladěný? Skleněné stěny působí lehce, designově bezesporu osvěží interiér, vzdušně
spojí i rozdělí a opticky zvětší prostor. K dalším podstatným plusům patří skutečnost, že si sklo dobře rozumí i s jinými materiály, zajímavě působí například se
sádrokartonovou, zděnou nebo panelovou příčkou.
Pro svou všestrannost si skleněné stěny získaly sympatie majitelů jak rodinných domů, tak panelových bytů.
Často se využívají v luxusních rezidenčních bytech, kdy
se společenské místnosti (obývací pokoj spolu s kuchyňským a jídelním koutem) přimykají k terase a jsou volně
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propojeny posuvnými stěnami. Ve spojení s prosklením
tak vzniká velkorysý otevřený prostor.

Onyxová kráska
Pokud někdy navštívíte slavnou funkcionalistickou vilu
Tugendhat v Brně, určitě si hned v přízemí všimnete originální tzv. onyxové stěny (v tomto případě jde
o odrůdu aragonitu), kterou německý architekt Ludwig
Miese van der Rohe nechal postavit tak, aby pod určitým úhlem propouštěla sluneční paprsky a tudíž měnila svou barvu. Inspirace z roku 1928 se dá tak krásně
využít i v roce 2017… K unikátním vlastnostem onyxu
patří mimo jiné už zmíněná propustnost světla, zpracovaný má hladký, lesklý povrch, jeho půvabná struktura
vynikne podsvícením. Pravda, v interiérech zatím není
onyx tak úplně běžným materiálem, ovšem pokud se
v něm objeví, stoprocentně jim dodá punc exkluzivity
a luxusu.

S vyladěnou atmosférou
Onyx je nepochybně velká architektonická lahůdka,
nicméně její realizace patří tak trochu ke snovým záležitostem (i když zájem v poslední době stoupá). Co však
na dosah je, to jsou luxusní nápady, kterými současná
nabídka doslova hýří – ať už jde o stěrky, tapety, dekorativní panely, patinaci povrchů, kreativní 3D úpravu
a další a další možnosti. Kdo chce jít s trendy, nepochybí, když se bude rozhlížet v záběru od povrchů stěn ve
stylu „Loft“ až po přírodní struktury. Možná ale v této
souvislosti potěší ještě jeden trend, který doporučuje,
nenechat se módními vlivy a nejnovějšími technologiemi až tak omámit. Nejde přece „jenom“ o designové
dokonale vyladěný interiér, ale také o atmosféru přívětivého soukromí, které samotné zdi, byť s dokonalým
benátským štukem, nevytvoří.
Text: Stanislava Bezděčková,
foto: Shutterstock.com

KUDY DOVNITŘ
U dveří a oken je vedle designu, který dotváří celkový vzhled budovy, důležitá
funkčnost a bezpečnost. Jde o otvory, jimiž se může dostat dovnitř nevítaný host.
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V první řadě bezpečnost
Na ochranu vchodových dveří před nezvanými návštěvami je v dnešní době kladen velký důraz. Proto
je nutné znát, jakou bezpečnostní třídu by vaše dveře
měly mít. Je jich celkem šest a značí se zkratkou RC.
Stupeň bezpečnostní třídy je dán tím, co musí vydržet
bezpečnostní prvek při pokusu o násilné vniknutí. Pokud se chystáte na koupi nových bezpečnostních dveří,

pečnostní cylindrická vložka, která je odolná proti odvrtání nebo vyhmatání obyčejnou i vibrační planžetou.

Izolace a správný zámek
Rozhodujícím faktorem při výběru vchodových dveří je
materiál, z něhož jsou vyrobeny. Základ kvalitních dveří
tvoří ocelová konstrukce, na kterou je natavena dekorativní fólie, nejčastěji v imitaci dřeva. Tato konstrukce
by měla být navíc doplněna o potřebné bezpečnostní
prvky. Mezi ně řadíme hlavně bezpečnostní čepy, které dveře chrání před vysazením z pantů. Čepy by měly
být umístěny na bočních a na horní straně dveří. Nezapomínejte také na bezpečnostní zámek a kování.
Zámky byste měli pořizovat vždy dva – centrální a pak
horní, kterým můžete dveře zamykat zevnitř a nezatěžovat tolik hlavní zámek. Kvalitní dveře by měly kromě
protihlukové a tepelně-izolační vlastnosti. Od dveří by
se k vám neměl vkrádat studený vzduch z chodby ani
rozhovor vašich sousedů na chodbě. S novými dveřmi
je třeba vyměnit také zárubeň. Jen v nich budou totiž
nové dveře dokonale těsnit. Původní zárubně navíc nejsou novým těžkým dveřím přizpůsobené a časem může
dojít k poškození pantů. Při výběru dveří zohledněte,
jestli prodejce nabízí s dveřmi i zárubeň a zda je její
montáž započtena v celkové ceně výrobku.

Milujete dřevo?

volte bezpečnostní třídu RC3 a 4. Bezpečnostní třída 4
je vhodná především pro nemovitosti, v nichž majitel
uchovává drahé předměty, umělecké artefakty, cenné
sbírky, starožitnosti apod. Pro běžný byt nebo dům vám
postačí třída o stupeň nižší, je totiž také o něco levnější.
Dveře bezpečnostní třídy 2 se hodí do garáží, sklepů, dílen či zahradních domků. V čem se vlastně bezpečnostní
dveře liší od obyčejných? Zatímco obyčejné dveře se zamykají pouze v jednom místě, jsou bezpečnostní dveře
zajištěny na deseti až dvaceti místech. Ke standardnímu
vybavení bezpečnostních dveří patří také kvalitní bez-
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Pak asi budete chtít I dřevěné vchodové dveře. Zaručují
dlouhou životnost a bezproblémovou funkčnost. Vyrábějí se standardně z hranolů o tloušťce cca 68 cm, ale
není problém vyrobit i masivnější dveře s tloušťkou 68
mm. Výhodou dřevěných dveří je možnost výběru z bohaté palety barev. Dveře mohou mít lazuru s viditelnou
strukturou dřeva, nebo mít některý z barevných odstínů. Vzhled dveří má být podle architektů maximálně
jednoduchý, aby nechal vyznít materiál nebo detaily.
I díky výběru dřevin pro podlahové krytiny a nábytek
je nyní v kurzu exkluzivně vyhlížející ořech v tmavším
odstínu. Opět je populární také dub, smrk, borovice
a modřín, zajímavý je také jasan a pro náročnější uživatele exotické dřeviny mahagon a meranti. Dřevo se
ponechává v původní podobě s nahodilou skladbou
takzvané sesazenky. Jedinečná a neopakovatelná kresba tak činí z každého kusu originál. „natur“ vzhledu se
dosahuje speciálními odolnými laky, které činí povrch
příjemným na omak a zároveň mu zachovají původní
dezén.

Další materiálové možnosti
Pod označením MDF se skrývají dveře dřevovláknitých
desek. Desky jsou kompaktní, mají hladký povrch, nízkou hmotnost a výbornou další opracovatelnost. Tyto
desky se využívají jako nosné a lze na ně nanášet lamináty, oboustrannou hliníkovou fólii a přírodní dýhy.
Výplň dveří tvoří vysokotlaká pěna, povrchovou úpravu
představuje vodou ředitelný nátěr. Ocelové vchodové
dveře jsou vyráběny z vysoce kvalitního plechu unikátní

Systém Easy Door

INZERCE

ARTDESIGN-CHALOUPKA
Nízký únik formaldehydu

CAG_inzerce_Moje bydleni_10_210x148_TISK.indd 1

28. 9. 2017 9:52:24

Vodou ředitelné barvy

Kalené sklo

Lepené bezpečnostní sklo

Praktické a dekorativní stínění oken
Zdravé dveře

www.artdesign-chaloupka.com

+420 737 211 125

technologií. Jejich charakteristickou vlastností je elegantní vzhled a dlouhá životnost. Ocelové dveře jsou
odolné vůči povětrnostním podmínkám, takže se nedeformují a nedochází k prověšení jejich křídel. V bytových či panelových domech se často používají prosklené dveře z jednokomorových ocelových profilů. Také
hliník je vhodným řešením pro rodinné i bytové domy.
Hliníkové dveře jsou odolné a mají vynikající vlastnosti.
Jejich pořizovací cena je o něco vyšší a setkat se s nimi
můžeme zejména u novostaveb. Vyrábějí se také vchodové dveře dřevohliníkové, což znamená, že je rám
dveří skrytý za fasádou, celé křídlo je z venkovní strany
hliníkové a z vnitřní strany z přírodního materiálu. Plas-
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tové dveře jsou oblíbené pro svou stabilitu, odolnost
a dlouhou životnost. Jsou k sehnání v široké paletě barev, takže se dají bez problémů sladit s domem a jeho
okolím. Barevná úprava se provádí pomocí moderních
technologií, a tak dnes již plastové dveře odolávají
i prudkému slunečnímu záření. Plastové dveře vynikají
minimálními požadavky na údržbu, je však třeba si při
čištění dát pozor na agresivní čisticí prostředky.

Moderní způsoby otvírání
I u vchodových dveří hraje významnou roli vzhled. Lze
si objednat dveře celoprosklené, částečně prosklené,
s plnou dveřní výplní i s různou orientací příček. Samo-

Tento Inteligentní zabudovaný software má výbornou
paměť a učí se s každým novým použitím. Rozezná tak
například rostoucí dětské prsty a přizpůsobí se jim.
Zařízení přitom klade důraz nejen na vysokou úroveň
bezpečnosti, ale i na uživatelskou jednoduchost, tudíž
si snadno odemknou děti, senioři i lidé se zhoršenou
motorikou.

Kování je extrémně důležité
Jak znemožnit násilné vniknutí do domu vchodovými
dveřmi? Bezpečnostním kováním, na kterém navíc trvají pojišťovny při sjednávaní smlouvy. Vchodové kování je vyvinuté jinak než klasické interiérové, a to jak
vzhledem, tak odolností. K bezpečnostním prvkům
patří například skutečnost, že šroubky má klika pouze
z vnitřní strany dveří, aby nebylo možné kliku odmontovat z venku. Ačkoliv se většinou využívá spíše štítového stylu, na trhu jsou ale i rozetová provedení tohoto
kování. Pro vyšší bezpečnost se používají vícebodové
zámky a panty s čepy odolnými proti vysazení.

Nové technologie zámků
Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování jsou
vybaveny např. magnetickou střelkou, která je schovaná ve dveřích a automaticky se vysouvá při jejich zavření. Takový systém je velmi výhodný do prostor, kde se
předpokládá časté otevírání a zavírání dveří. Magnetická střelka šetří vaše kování a prodlužuje mu životnost.
Rádi boucháte dveřmi? Magnetická střelka je přesně
pro vás. A nebo také takzvané automatické samozavírače, které přispívají nejen k zabezpečení objektu, ale
také k pohodlí procházejících osob.

Dveře mezi místnostmi

zřejmostí je široká nabídka barevných odstínů či dřevodekorů. Vzhled ovlivní i dveřní kování, klika, koule
nebo madlo z venkovní strany. Při výběru dveří však nezapomínejme na jedno: design dveří by měl vždy ladit
s celkovým vzhledem domu. Splněna musí být i požární
odolnost dveří EI, což je doba, po kterou je konstrukce
schopna odolávat účinkům plamene a vysokým teplotám. U běžných dveří do bytu je to 30 minut. A důležité
je samozřejmě ovládání dveří. Vedle klasických způsobů
klíči lze dveře otevírat elektronickými systémy, jako je
čtečka karet nebo čipů, klávesnice za pomoci PIN kódu,
elektronické systémy dálkového otevírání, telefon s pomocí bluetooth nebo biometrická čtečka otisku prstů.

U interiérových dveří si můžeme dovolit větší rozlet ve
výběru, a to nejen z estetického hlediska. V bytě máme
totiž máme místnosti, které se od sebe účelově liší.
V ložnici nebo pracovně chcete klid a ticho, v koupelně
zase potřebujete dveře odolné vodě a vlhku, v dětském
pokoji asi oceníte bytelný předěl, který vydrží i nárazy
letících předmětů. Charakteru místností vybíráme i dveře speciální, tedy například zvukově izolační, s klimatickou úpravou, více mechanicky odolné. Asi nejpoužívanější jsou dveře otočné, a kdo má doma dost místa,
může u nich zůstat. Pokud ale bojujete v bytě s prostorem, můžete zvolit dveře posuvné (ať už do zdi, tedy do
stavebního pouzdra, či po stěně). Používají se i dveře
lamelové neboli harmonikové, otočně kyvné či kyvné
– „lítačky“. Způsoby otevírání rovněž můžete kombinovat. Nicméně dveře do ložnice by měly být vždy otočné,
protože mají nejlepší zvukově izolační vlastnosti. Posuvné a další dveře totiž tak dobře netěsní.

Správná velikost
Někdy dojde k problému při výběru nevhodného rozměru dveří. Příliš úzké dveře totiž mohou způsobit
komplikace nejen při stěhování nábytku a spotřebičů,
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ale i při obyčejném pohybu. Všeobecně se proto doporučuje minimální šířka dveří 80 cm. I dveřmi do koupelny totiž musí projít například pračka, koupelnová skříňka nebo v případě pozdější rekonstrukce celá vana.
Rozměry dveřního prostoru vždy důkladně porovnejte
s rozměry uvedenými v katalogu výrobce. Při jejich zaměřování rovněž dejte pozor na to, zda nemáte dveře nějakým rozměrem atypické. Takové dveře je totiž
zpravidla nutné objednat na míru přímo u truhláře, což
může znamenat výrazné prodražení.

Dýha stale vede
Na trhu je pestrý výběr dvéřových materiálů. Z estetického hlediska představuje absolutní špičku stále dřevěná dýha. Ovšem pozor, její volba skrývá i některá úskalí, s nimiž je třeba při nákupu dveří počítat. Především
není dýha barevně stálá a pod vlivem přímého dopadu
slunečních paprsků může postupně změnit odstín. Je
také citlivější k poškození. Problém může vzniknout
i při samotném nákupu, kdy je třeba počítat s tím, že
u přírodního materiálu nelze zaručit stejnou barevnou
kresbu na celém povrchu. Prostě kupujete dřevo a příroda si nenechá diktovat. Nicméně dekory dřevin na
dýhovaných dveřích mají vymoženost i v podobě tzv.
ARO dýh, které jsou zpracovávány tak, aby různá dveřní křídla nesla naprosto stejnou texturu dřeva.

Fólie zvyšuje odolnost
Odolné a praktické řešení renovace vašich dveří reprezentuje takzvaný CPL povrch. Fólie účinně chrání dveře
před oděrem, což ocení zejména rodiny s dětmi či domácnosti, které chovají kočky, psy apod. CPL fólii jen
tak něco nepoškrábe. Navíc bez problémů snese i útoky
v podobě horké kávy, ovocného džusu či dětských pastelek, takže se nemusíte obávat vzniku nevzhledných
skvrn. CPL je mimořádně odolná i vůči vlhkosti a úspěšně odolává slunečnímu záření, takže například nehrozí, že na místech často vystavených slunci změní barvu a vybledne. Mimořádnou výhodou CPL je možnost
ošetřovat povrch dveří běžnými čisticími prostředky bez
obav o jeho poškození. Výběr možných dekorů je přitom tak široký, že uspokojí i velmi náročného zákazníka. Hitem mezi umělými materiály je PVC, které se na
dveřní křídlo lisuje pomocí vakua, tedy tzv. vacuo fólie.
Přilnutí je dokonalé a pokrývá dveře s jakýmkoliv vyfrézovaným tvarem.

Různé typy otvírání
U klasických interiérových dveří platí stále základní rozdělení kování na kliky rozetové a štítové. Štítové kování
je tradiční, kdy se klika a část pro zámek spojují v jeden díl, kdežto u rozety jde o dvě samotné části – kliku
a prostor pro zámek. Doma ale můžete mít i samotnou
kliku bez prostoru na klíč. Velmi módní je kombinování
klik a koulí, ať už pevných nebo pohyblivých – otočných. U posuvných dveří se používá se miska neboli
mušle. Ta se vybavuje zafrézovanou úchytkou do čelní
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hrany křídla, takže dveře otevřete i jedním prstem. Další řešením je madlo, zde je však třeba počítat s tím, že
se dveře nemůžou zcela zasunout do zdi. To platí také
pro nejrůznější úchyty, pokud vystupují z profilu dveří.

Plastová, nebo dřevěná okna?
Očima domu jsou okna. Váháte mezi klasickými dřevěnými a moderními plastovými? Hlavní výhodou plastových oken je jednoduchá údržba, která spočívá v občasné kontrole odvodňovacích kanálků a příležitostném
promazání jejich kování. Plastová okna je také potřeba
samozřejmě čas od času otřít hadříkem namočeným
v jarové vodě a zbavit je prachu. Ačkoliv se může zdát
počáteční investice do kompletní výměny oken vysoká,
vložené finance se vám brzy vrátí díky vynikajícím tepelně izolačním vlastnostem plastových oken. Propočty
ukazují, že díky úspoře energie se plastová okna vyplatí
již po deseti letech od svého zakoupení. Jejich životnost
záleží na mnoha faktorech – na kvalitě konstrukce, na
prostředí, kde jsou nainstalována, nebo na šetrnosti,
s jakou s nimi zacházíme. Avšak zkušenosti ukazují, že
plastová okna bez podstatných změn vydrží klidně 50
i více let. Dalšími výhodami plastových oken jsou houževnatost, levné způsoby výroby, snadná zpracovatelnost, značná chemická a tepelná odolnost.

Je pro vás bílá nudná?
Možná si pod pojmem plastové okno vybavíte pouze
bílou barvu. A možná máte pocit, že zrovna bílá se k vašemu domu nebude hodit. Faktem ale je, že plastová
okna se vyrábějí v široké variabilitě vzorů a barev, takže
volba podle vašich představ je nejen možná, ale také
snadná. Dlužno podotknout, že barevná plastová okna
jsou dražší než standardní bílá. Nemá smysl zakrývat, že
plastová okna mají také svoje nevýhody. Patří k nim velká teplotní roztažnost, PVC nepodléhá rozkladu, takže
je nutná nešetrná recyklace, při poškození je oprava
plastových oken náročnější než u dřevěných. Z PVC se
také mohou uvolňovat některé přísady a změkčovadla.

Stále dokonalejší dřevěná okna
K nejčastějším argumentům proti dřevěným oknům
patří nutnost opakovaného nátěru. Avšak současná
dřevěná okna se povrchově upravují vysoce elastickými
akrylovými barvami a lazurami s dobrou odolností vůči
povětrnostním vlivům a ochranou proti UV záření. Tato
úprava povrchu respektuje vlastnosti dřeva: je pružná,
pohybuje se spolu se dřevem, takže nepraská. Prodloužit životnost takto upravených oken není náročné. Stačí
jejich rámy ošetřit speciálním přípravkem, který se nanáší hadříkem nebo houbičkou. Tím se zacelí případné
mikrotrhliny a obnoví hedvábný lesk. Při správné aplikaci povrchové úpravy výrobcem a při dodržování zmíněné údržby vydrží okna řadu let. K loupání barvy či
laku nedojde, barva se pouze sprašuje, čímž se její vrstva ztenčuje. Samozřejmě, jednou bude potřeba barvu
obnovit a okna natřít. To ale neznamená nutnost opá-

NATURALLY FEELING GOOD...

Invisivent® - diskrétní ventilace pro přívod
čerstvého vzduchu

Fixscreen® - větruodolné protisluneční clony
s plochou až 22m2

Camargue® - systém zakrytí teras
s nekonečnými možnostmi přizpůsobení

PROMYŠLENÝ KOMFORT - COMFORT BY DESIGN
Díky konceptu zdravého rezidečního (Healthy Residential Concept®) bydlení firmy RENSON® můžete žít ve
zdravém, komfortním a energeticky úsporném domu.
Kombinací inteligentního systému přirozeného větrání a zastínění slunečního svitu dokážeme ve Vašem
domu vytvořit dobré kvalitní ovzduší, příjemnou teplotu a ovládat množství dopadajícího světla.

Kontakt RENSON® Česká republika & Slovensko - +421 908 157 500 - jaroslav.kazimir@renson.net

www.renson.eu

lení starého nátěru. Stačí očistit povrch rámu a natřít
nezávadnou vodouředitelnou barvou.

Borovice, nebo merawan?
Tajemství odolnosti současných dřevěných oken - označovaných obvykle jako eurookna - tkví ve způsobu
zhotovení rámu. K výrobě okenních profilů se používají výhradně dobře vysušené tzv. eurohranoly lepené z několika vrstev, čímž se vyloučí možné kroucení
profilů. Pohledové lamely jsou bez vad a suků. K výrobě oken se používají tuzemské dřeviny: smrk, borovice a dub. Nejobvyklejší a nejměkčí surovinou je smrk
a potom borovice. Pro výrobu oken se vybírá borovice
pocházející z určitých oblastí, která neobsahuje příliš
pryskyřice. Z exotických dřevin je nejznámější meranti
- červené a bílé. Má zajímavou strukturu, podobnou našim ušlechtilým dřevinám jako je dub, ale je to měkké
dřevo podobné smrkovému. Novou exotickou dřevinou
na trhu je merawan. Vzhledem se podobá meranti, ale
svou tvrdostí se blíží dubu.

Elegance něco stojí
Dřevo je snadno obnovitelné, je ekologicky šetrné a má
výborné tepelně-izolační vlastnosti. Dřevěná okna jsou
estetická, mají užší rám i profil křídla a mnohem delší životnost než plastová okna (okna ze smrku 100 let,
z dubu až 300 let). Dřevo v průběhu času nemění své
technologické vlastnosti, systém mikroventilace umožní okno pootevřít a nechat tak proudit vzduch, dřevěná
okna jsou na spodních okrajích vybavena okapničkami
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(chrání nejvíce namáhané části před vnějšími povětrnostními podmínkami) v kováních a sklech se dnes
dřevěná okna v podstatě shodují s plastovými. Dřevěná
okna jsou ale náročná na údržbu, nátěr bývá náchylný
na vnější vlivy počasí (déšť, vítr), takže má omezenou
životnost (ta může být různá v závislosti na konstrukci okna, jeho umístění a kvalitě použitých nátěrových
hmot). Obnova nátěrů je náročná, je nutno demontovat zasklení. Dřevěná okna jsou samozřejmě dražší.

Čidla i mříže
Při výběru nových dveří i oken mějte na paměti, že útokům lupičů nejčastěji čelí vstupní dveře, okna, balkonové dveře, ale také větrací otvory do suterénů, garáží
a sklepů. Nestačí si tedy pořídit jen bezpečnostní vstupní dveře. U každého otvoru ve svém domě myslete na
možnost proniknutí dovnitř. Platí to samozřejmě i pro
okna, k nimž si můžete pořídit bezpečnostní zamykací
kliky. A to buď kliky se zamykacím klíčkem (přímo v klice je umístěný zámek), nebo kliky s takzvaným knoflíkem, u kterých je nutné při otočení kování zmáčknout
knoflík. Okna i dveře se navíc dají zabezpečit čidly,
které reagují, když se pohne klika, a jsou napojena na
elektronický zabezpečovací systém, případně na panel
centralizované ochrany. Dalšími ochrannými prvky jsou
mříže a rolety, které přispějí k proměně vašeho domova
v nedobytnou pevnost…
Text: Eva Houserová,
foto: VELUX, Shutterstock.com

Komerční prezentace

RENOVACE

ZAMĚŘTE SE I NA STŘEŠNÍ OKNA
Každý z nás by chtěl mít krásné a zdravé bydlení. Nicméně málokdo dokáže vše podstatné
podchytit už na začátku projektu. Naštěstí stále existuje řešení, jak docílit toho, aby rodina
nakonec bydlela v lepším. Renovace. Můžete začít třeba novými střešními okny.
Při plánovaní renovace mějte na paměti, že dostatek denního světla je zásadním předpokladem pro kvalitu bydlení. Neméně důležitý je ale také dostatek čerstvého vzduchu, správná teplota i vlhkost. To jsou jasné důvody,
proč se vyplatí investovat do kvalitních střešních oken s trojsklem. Pro majitele fasádních oken je trojsklo běžnou
součástí komfortního bydlení. Od okamžiku, kdy společnost VELUX představila cenově dostupné trojsklo s cenou
srovnatelnou s dvojsklem, se stalo standardem i mezi střešními okny. Pokud teď plánujete rekonstrukci, zvažte,
zda díky probíhající podzimní akci, nepořídit ještě další okno navíc.

Přiveďte si domů více denního světla
Nová podzimní akce společnosti VELUX na střešní okna s trojsklem potěší každého, kdo chce proměnit své podkroví ve zdravější a komfortnější místo s dostatkem denního světla a čerstvého vzduchu. Bude totiž snadné si
namísto dvou oken pořídit rovnou tři, a dostat tak více denního světla i do dalších místností. Dostatek světla je
spolu kvalitním větráním základem zdravého bydlení a není tedy důvod, abyste i nad schodištěm, chodbou a dalšími opomíjenými částmi domu neměli více denního světla. Předností střešních oken mimo jiné je, že dokáží ve
srovnání s fasádními okny přivést do interiéru až dvakrát více denního světla.
TIP: Nepropásněte Cash back VELUX, podzimní akci společnosti VELUX zaměřenou na střešní okna
s trojsklem. Čím více oken v rámci akce pořídíte, tím více peněz získáte zpět. Akce probíhá od 15. září
do 31. října 2017. Více informací na www.velux.cz/akce

Myslete také na energetickou úspornost
Všechny střešní okna VELUX mají pozitivní energetickou bilanci a jsou mimo jiné zařazena do programu Nová
zelená úsporám. Například energeticky úsporné trojsklo v dostupné kategorii Standard Plus dosahuje hodnoty
Uw 1,1. Každá varianta okna s trojsklem je vybavena unikátním systémem izolace ThermoTechnology™, který
nabízí silnou a energeticky efektivní ochranu před chladem a průvanem. Navíc jsou střešní okna VELUX dostupná
v různých velikostech, v dřevěném i bezúdržbovém provedení, s horním i spodním ovládáním.

Doslova uvidíte, že tři jsou lepší než dva
Pokud chcete pro sebe i svou rodinu co nejzdravější místo pro život, je nezbytné zahrnout do kalkulací také dostatek denního světla a čerstvého vzduchu. Střešní okna
VELUX jsou řešením v obou případech. Díky cenové dostupnosti již nemusíte přemýšlet, zda pořídíte do místnosti jedno nebo dvě okna, ale spíše přemýšlejte, kam
všude byste další střešní okna v domě mohly použít. V rámci probíhající akce Cash
back VELUX, můžete již tak cenově dostupná střešní okna s trojsklem získat ještě výhodněji. Více se o kvalitách střešních oken s trojsklem dozvíte na: velux.cz/trojsklo.
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INZERCE

PODLAHA

JE ZÁKLAD INTERIÉRU

Správná podlaha musí zajišťovat komfortní chůzi, měla by být snadno udržovatelná,
ekologická a splňovat nejvyšší estetické nároky. Trh dnes nabízí doslova plejádu
podlahových krytin. Kterou si vybrat?
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Podlaha ovlivňuje vzhled a atmosféru celé místnosti,
přičemž musí odolávat každodenní zátěži –
pohybu lidí, nábytku, vylitým tekutinám a jiným nečistotám.
Investice do podlahy je dlouhodobá záležitost, proto
je při výběru nutné zvážit kvalitu, odolnost a zároveň vzhled, který vás neomrzí ani po několika letech.
Podlahovou krytinu vybírejte obezřetně a s rozvahou,
protože podlaha se nemění tak často a jednoduše jako
například barva stěn, nábytek nebo bytové doplňky.
Podlaha by měla být v neutrálnějších barvách, které se
lépe přizpůsobí různým barevným odstínům stěn a bytových doplňků.

Dejte na pocity
Při výběru podlahové krytiny berte do úvahy celkový
vzhled interiéru, kterého chcete dosáhnout. Například
dekor dřeva můžete najít také v nabídce výrobců keramické dlažby, vinylu, linolea nebo PVC krytin. Výběr
podlahy je však i pocitová záležitost. U každého mohou
jiné pocity vyvolat přírodní materiály (dřevo, linoleum)
a jiné ty s umělým charakterem (laminát, vinyl). Designéři však k určitým stylům doporučují jen určité materiály – k rustikálnímu stylu většinou dřevo a kámen. Více
možností výběru materiálu nabízí moderní, nadčasový
design.
Celkový dojem z interiéru výrazně ovlivňuje barevný odstín podlahy. Menší a tmavší místnost rozjasní
jasnější odstín podlahy: světlá podlaha místnost opticky zvětší, jelikož světlé barvy světlo odrážejí. Tmavá podlaha vyhoví zejména milovníkům kontrastů.
K tmavé podlaze se výborně hodí světlé stěny, které zdůrazní přirozenou strukturu jednotlivých lamel.
Při výběru barvy podlahy je dobré zohlednit také barvu nábytku. Na dosažení kontrastu k tmavému nábytku
volte světlejší odstín podlahy a naopak, ke světlému nábytku můžete vybrat tmavší odstín podlahové krytiny.
Každá místnost v bytě má specifické vlastnosti a náročnost užívání. Koupelna je nejvíce vystavena zvýšené
vlhkosti vzduchu a přímému kontaktu podlahy s vodou.
Podlaha v kuchyni musí častěji odolávat mechanickému
poškození a nehodám s vylitými tekutinami. Neznamená to však, že v koupelně a kuchyni musí být pouze
podlaha z keramické dlažby. V současnosti je například
stále v kurzu propojení kuchyně s obývacím pokojem.
Interiéroví designéři však nedoporučují použití dvou
různých krytin, ale jen jedné, která prostor sjednotí
a opticky zvětší. Do dětského pokoje volte podlahu příjemnou na dotyk, protože děti tráví hodně času hrou
na podlaze.V kuchyni má být podlaha odolná, vzdorující vlhkosti, oděru a snadno omyvatelná. V obývacích
místnostech pak toužíme po materiálu měkkém, teplém a hezkém na pohled.

Je libo klasika?
Na prvním místě tradičních podlah je přírodní dřevo.
Masivní i dýhované, palubky a parkety, dřevo prostě
stále patří mezi oblíbené podlahové krytiny. Patří ale
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také k nejdražším materiálům a je velmi náročné na
údržbu. Výrobci upravují povrch dřeva tak, aby odolalo krátkodobé vlhkosti (vlhkost absorbuje i vydává)
či oděru. Je ošetřené proti kroucení, přesto při výběru
konkrétního typu materiálu bereme v potaz i typ místnosti, v němž dřevěnou krytinu chceme mít. Při údržbě musíme počítat s barevnou nestálostí, s léty dřevo
tmavne. K průběžné péči postačí suché vysávání, podle
typu povrchové úpravy také stírání vlhkým mopem. Impregnaci provádíme jednou ročně. Při správné údržbě
vydrží dřevěná podlaha i několik generací, podle potřeby ji můžeme renovovat, zbrousit. Texturu dřeva zachováme každoročním ošetřením vosky a oleji. O podlaze
z masivního dřeva se hovoří také jako o „věčné“ podlaze. Po uložení se přebrousí, vytmelí a povrchově upraví
(nejčastěji nalakuje), lak chrání dřevo 15 až 20 let, pak
se znovu přebrousí a nalakuje. Deskové (palubkové)
podlahy se přibíjejí či šroubují na podkladové dřevěné
hranoly (tloušťka 20 až 35 mm, materiál – smrk, borovice, dub). Ideální prostředí pro dřevo (i pro člověka)
je teplota kolem 20 °C a vlhkost vzduchu 50 až 60 %.
Výrazné změny těchto hodnot způsobí sesychání nebo
naopak nabobtnání podlahy.

Oblíbené „plovoučky“
Plovoucí podlahy se staly trendem posledních let.
Zútulnily paneláky, ale i rodinné domky a byty.
Komu by se nelíbily lamelové podlahy, které se snadno pokládají a vypadají jako dřevěné?
Na začátku prodeje plovoucích podlah se v prodejnách
objevilo i několik druhů nekvalitních podlah bez certifikátu za velmi nízkou cenou, které se chovaly tak, jako
by byly určeny na jedno použití. Současné podlahy jsou
výrazně kvalitnější, mají dlouhou životnost i pestřejší
dezény. Samotné plovoucí podlahy nemají s vodou nic
společného a vodu samy příliš v oblibě nemají. Slůvko
plovoucí jim dal do vínku způsob pokládky. Jsou vlastně
v celé ploše volně položeny na podklad a nejsou uchyceny ani k němu ani ke stěnám, takže jakoby plavou.
Technologie je dost tradiční, nové jsou však použité
materiály. Jednotlivé díly, vrstvené lamely, mohou být
dřevěné, laminátové nebo korkové. Vyrábějí se v mnoha dezénech dobře imitujících různé druhy běžných
a exotických dřevin, stejně jako například mramor, parkety nebo starou palubkovou podlahu. Jsou k dostání
i v pastelových barvách.

Místo buku bambus
Dřevěné podlahy jsou stále živá klasika, nicméně kdo
vyznává přírodní materiály a nedá dopustit na dřevo,
nemusí zůstat u dubu, buku či javoru. Co takhle podlaha z bambusu? Dobře vypadá, je tvrdá a odolná. Bambusové podlahy se vyrábějí ze spodních, silných bambusových stébel, z kterých se zhotovují lamely. Speciálním
spojováním a lepením se vytvářejí jednotlivé dílce
podlahy, které se do sebe zacvakávají jako u běžných
typů podlah. Mohou být uspořádány tak, že podlaha

dovozce dřevěných podlah
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opravdu připomíná bambus s jeho typickými kolénky
ve stéblech, nebo může vypadat jako mozaika. Dalšími
variantami jsou mramorové provedení, design „zebra“
a další. Bambusové podlahy jsou k dispozici v řadě vzorů daných skladbou bambusových lamel nebo vláken.
Horizontální uspořádání akcentuje původní kresbu materiálu s kolínky, vertikální zejména rovnoběžné linie.
Barevné provedení je buď světlé přírodní (natural) nebo
tmavší (káva), kdy je materiál karbonizací probarven
v celém průřezu. Rovněž je možné podlahové dílce mořit na určitý odstín podle přání klienta. Povrchově jsou
dílce ošetřeny šesti vrstvami laku nebo olejem. Podlahy z bambusu vynikají tvrdostí a tím i odolností vůči
opotřebení. Jejich tvrdost je vyšší než u podlah vyrobených z tuzemských, běžně používaných tvrdých dřevin, jako je dub nebo buk. Je-li nutné povrch opravit,
podlaha z bambusových lamel umožňuje několikanásobné přebroušení. Z konstrukčního hlediska zahrnuje
nabídka bambusových podlah kromě základních druhů
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celoplošně lepených i provedení pro vytápěné podlahy
(s redukovanou tloušťkou pro lepší prostup tepla), dále
plovoucí, s tlumící vrstvou.

Keramické dlažby
Podlaha z keramické dlažby je velmi častou volbou
zejména v rodinných domech. Výhodami keramické
dlažby jsou především její odolnost a životnost. Podlaha vydrží desítky let, aniž by se nějakým způsobem
znehodnotila. V létě příjemně chladí, v zimě (v případě
podlahového vytápění) má velice dobré vodivé vlastnosti. Keramická podlaha je praktická a patří mezi nejjednodušší podlahové krytiny z hlediska údržby. Navíc
patří mezi ekologické materiály, do ovzduší neuvolňuje
škodliviny. Tloušťka dlažby se pohybuje v rozmezí od
5 do 10 mm, lepidlo se nanáší v tloušťce 4 až 10 mm.
V trendu jsou dlažby, které evokují přírodní kámen,
dřevo, kovové desky nebo koberce. Běžné jsou velké
kalibrované formáty od rozměrů 45 × 45 cm.

je jednoduchá aplikace. Obdivujete moderní design
a nadčasovou krásu betonových stěrek a dalších moderních, minimalistických povrchů? Pak můžete zvolit
epoxidovou stěrku, která je i bez nutnosti lakování
maximálně odolná vůči vodě. Je tedy možno ji použít
na podlahy, které jsou v neustálém kontaktu s vodou,
jako jsou koupelny, kuchyně, bazény, sauny, apod. Je
však vhodná i na podlahy, schodiště, stropy i interiérové prvky. Povrch stěrky je lehce porézní a vzhledem
reálně imituje betonovou plochu, dostupný je však ve
stovkách odstínů.

Starý známý a přitom nový vinyl

Dlažba a kamenná podlaha
Chcete mít podlahu s dlouhou životností, u níž nehrozí nasáknutí vodou, je nehořlavá, hygienická a velmi
snadno se udržuje? Pak uvažujte o dlažbě. Výběr barev
a vzorů je velmi bohatý. Dlažba je jednoduché a vděčné
řešení pro namáhanou podlahu. Ještě vyšší level představuje kamenná podlaha. Splňuje ty nejvyšší estetické
nároky, do interiéru vnáší noblesu. Vybroušením kamene lze docílit vysokého lesku. Velkým hitem je kamenný
okraj místnosti. Zkrátka velmi in je kombinace materiálů.

Lité podlahy
Jde o technickou podlahu vylitou z materiálů na bázi
epoxidu, polyuretanu nebo cementu. Je velmi odolná a beze spár, takže se snadno udržuje. Moderní lité
podlahy se vyznačují barevnou i dezénovou pestrostí
(do směsí se přidávají různobarevné pigmenty, povrch
se upravuje speciálními hladicími technikami, malbou,
vkládáním obrazců nebo pískováním). Jejich výhodou

Vinyl patří k oblíbeným podlahovým krytinám, avšak
klasické role jsou v současnosti na ústupu. V obchodech
se stále častěji setkáváme s praktičtějším formátem –
pruhem. Vinylová podlaha se prodává v široké paletě
barev a vzorů. Jde o finančně dostupný materiál imitující zejména dřevěné, podstatně dražší podlahy, ale
na rozdíl od dřeva je vinyl vysoce odolný proti vodě.
Velkou výhodou vinylu je také snadná výměna poškozených míst. Vinylová podlaha se snadno udržuje, při
chůzi neklape a díky dokonalé imitaci vytváří pocit tepla a pohodlí. A jaký je rozdíl mezi vinylovou a PVC podlahou?
Klasické PVC podlahy byly stočené v rolích, které
mohly mít různé šířky. Zpravidla od 1,5 m až po 5 m.
S takovými podlahami se dodnes setkáváme v bytech,
ve školách, nemocnicích apod. S modernizací výroby
PVC se začal často používat výraz vinylová podlaha.
Výrobci tak označovali hlavně PVC podlahy, které již
nebyly vyráběny v rolích, ale v dílcích různých rozměrů a tloušťek.(např. 1393 mm x 185 mm, 900 mm x
150 mm, 900 mm x 100 mm, anebo čtverce 300 mm x
300 mm, 450 mm x 450 mm atd.) Z toho vyplývá, že
PVC (poly-vinyl-chlorid) podlaha a vynilová podlaha
je v podstatě jeden a ten samý materiál, pokud jde
o složení a konstrukci. V obou případech je to tedy
materiál kompletně syntetický. Ale tím, že v podstatě
vnikl nový produkt (místo rolí dílce), výrobci jej potřebovali nějak odlišit, a proto mu dali název vinyl.
Starší podlahy se často nadměrně smršťovaly a lepidla je nedokázala udržet. Dnes je tomu jinak. Už při
výrobě se do konstrukce PVC podlah přidává skleněné vlákno, které jim zabezpečuje rozměrovou stabilitu a eliminuje tak možnost jejich deformací. Vinylové
i PVC podlahy se dnes vyrábějí v takové kvalitě, že
v mnohých případech ani nepoznáte, o jakou krytinu
jde. Pokud se jí nedotknete nebo na ní nevstoupíte
bosou nohou, snadno si ji můžete splést například
s laminátovou podlahou.

Marmoleum
Nepleťme si linoleum/marmoleum s vinylem. Přes podobnost je vyráběno z jiného materiálu – lněného oleje,
pryskyřice, dřevité moučky a dalších sloučenin. Velkou
výhodou marmolea je, že může být vyrobeno v jakéko-
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li barvě, vzoru a tloušťce. Tento podlahový materiál je
dále velice odolný proti poškození, vhodný pro alergiky
protože odpuzuje bakterie, je na dotek příjemný, pružný a tlumí zvuky. Vyrábí se v mnoha barvách, což je výzva pro designéry, kteří barvy kombinují a jsou schopni
vytvořit jednolitou podlahu s odlišným barevným geometrickým vzorem. Marmoleum je proto ideální kupř.
do dětského pokoje, kde vytváří nejrůznější barevné
kombinace.

Stále oblíbený laminát
Laminátové podlahy jsou díky své praktičnosti a cenové
dostupnosti stále žádané. Lamináty jsou složené z lepených vrstev, povrchy mají rozličné barvy a vzory. Skvěle imitují dřevěný obklad a na jejich údržbu stačí vlhký
hadr a mop. Nevýhodou laminátu je, že se, na rozdíl
od dřevěných podlah, které se po čase přebrousí, musí
vyměnit, což není tak snadné jako např. u vinylových
pruhů.

Korkové podlahy
Korkové podlahy zůstávají neprávem trochu ve stínu
ostatních přírodních materiálů, především dřeva. Korková podlaha však má téměř ideální vlastnosti. Je pružná, teplá, vzhledově příjemná, šetří naše klouby, dobře
se udržuje a dlouho vydrží. Kromě masivních a sendvičových korkových dlaždic se prodávají také plovoucí
korkové podlahy s klikovým zámkem a barevný korek
ColorCork, který vzhledem připomíná keramickou dlažbu. Korkové dlaždice mohou být bez povrchové úpravy, připravené k lakování nebo olejování po pokládce,
předlakované, nebo opatřené PVC fólií. Olejovaný korek se uplatní především v šatnách, ložnicích, dětských
pokojích. Lakovaný povrch vytvoří na podlaze ochrannou vrstvu bránící pronikání špíny a vody do korku. Proto se tyto podlahy hodí do obytných prostor, kuchyní,
kanceláří, koupelen, saun, odpočinkových místností
apod. Dlaždice s PVC fólií jsou nejodolnější, používají se
i v komerčních, veřejných objektech, obchodech, vydrží
i zkoušku psími drápy. (Psi a kočky totiž na hladkém povrchu většinou instinktivně vystrkují drápy a choulostivější podlahu snadno poškrábou. V této souvislosti stojí
za zmínku ještě jedna výhoda korku: tlumí hluk.)
Při výběru korkové podlahy je pro zákazníky často lákadlem samozřejmě nižší cena, takže se nechají přesvědčit, že na podlahu si mohou koupit i obkladový korek.
Taková podlaha však nic nevydrží. Hlavním kriteriem
při výběru kvalitního korku je specifická hmotnost, hutnost dlaždic, která se má pohybovat nad 420 kg/m3,
nejlépe nad 480 kg/m3. Čím vyšší hodnota, tím větší zatížení podlaha snese. V prodejnách se obvykle vystavuje
obkladový korek vedle podlahového, a to je příležitost
porovnat váhu, hmotu dlaždic, vzhled. Vyplatí se určitě
zkontrolovat pravoúhlost a hrany.

Údržba korku
Běžná údržba lakované korkové podlahy není nároč-

68 | BYDLENÍ

ná, stačí ji podle potřeby zamést a vytřít čistou vodou.
Nevhodné jsou detergenty určené např. na mytí nádobí a drastické prostředky na bázi chlóru, které lak
naleptávají. Místo nich dobře poslouží speciální čističe
a poliše na korek, které laku neublíží a navíc vytvoří
další ochranný film. U olejovaných podlah zůstává otevřený povrch a nečistoty mohou snáze proniknout do
pórů korku. Proto je pravidelná údržba nezbytná. Podlaha se lehce vytírá vlhkým hadrem, smetá, jednou týdně ošetřuje polišem, jednou za rok se doolejuje. Výhodou je možnost lokálního ošetření. Zašlapané místo se
vydrhne kartáčkem a čističem, vymyje a naolejuje.

Podlahy ve stylu vintage
Pokud jste romantici a inklinujete ke „starým a dobrým“
designovým trendům, bude vám asi nejvíc vyhovovat
styl vintage. Ačkoliv se jedná v podstatě o staromódní
a technicky překonaný design, v současnosti představuje velmi populární styl. Někteří jej mylně zaměňují za
styl retro. Chceme-li být přesní, retro styl zahrnuje nejvíce design a zařízení z osmdesátých, případně devadesátých let dvacátého století. Vintage je časově a dějinně
starší, jde o období přibližně od dvacátých let dvacátého století asi do poloviny sedmdesátých let. Jedná se
tedy o předměty a nábytek svým způsobem designově
romantický, rustikální, staromódní a starožitný. Stylu
vintage nejlépe odpovídají dřevěné podlahy, v ideálním případě starší parkety. Jakmile budou navíc umocněny starožitným nábytkem a zařízením, výsledek bude
opravdu efektní.
Nově položené podlahy musí vypadat staře a mírně
opotřebovaně. Pokud jde o barvy, jsou na místě tóny
bílé, béžové či světle hnědé. S barvou podlahy by měly
korespondovat i stěny. To je důležité brát v úvahu, jelikož stěny a podlahy je možné chápat jako jeden celek.
Barva podlahy a stěn by neměly působit moderním dojmem, ale spíše jemně omšelým a staromódním. Proměnu nové dřevěné podlahy do stylu vintage můžete
přenechat odborníkům, nebo se o ni pokusit sami. Ovšem vintage podlaha nemusí být pouze ze dřeva. Trh
nabízí několik desítek vzorů vinylových podlah, které
věrně napodobují strukturu dřeva se všemi jeho nepravidelnostmi, jako jsou například suky ve dřevě. Jde se
o podlahu, která je velmi odolná a na rozdíl od dřevěných podlah nemá problém ani v kontaktu s vodou. To
usnadňuje především údržbu a úklid, což ocení každá
hospodyňka.

Nebojte se skleněných podlah!
Sklo bezpochyby patří mezi materiál, ze kterého čiší
elegance. Začalo se používat i jako podlahová krytina. Mezi nejběžněji využívané patří mozaiky. Skleněná
mozaika je vhodná jak pro venkovní tak vnitřní využití,
pro obklady i dlažby. Největší využití má v koupelnách,
saunách, bazénech, ale i v kuchyni. Mozaiky se dělí do
různých skupin podle svého stylu. Skleněná mozaika
z litého skla je v různých formátech a velikostech. Ba-

revná škála se pohybuje od jednobarevného provedení
až po kombinaci a tvoření různých ornamentů.
Skleněné podlahy najdeme kancelářských budovách
a jako turistickou atrakci v mrakodrapech, kde se nabízí adrenalinový pohled na ulice hluboko pod vámi.
Sklo jako podlaha proniklo však pozvolna i do vybavení
interiérů a jedná se o vysoce elegantní záležitost, která není příliš náročná na údržbu. Kombinace různých
sil skel včetně fólie odpovídá specifickým požadavkům.
Pokud dojde k rozbití skla, drží jednotlivé úlomky díky
bezpečností PVB fólií pohromadě a nehrozí, že se propadnete. Na svrchní materiál je možné použít sklo, které snižuje klouzavost povrchu.

Papírové aneb decoupage podlahy
Hned na začátku musíme upozornit, že jde pouze o dekorativní záležitost. Rozhodně nemůžete počítat s tím,
že tento druh podlahy bude mít stejné vlastnosti, jako
má například podlaha plovoucí či korková. Decou-
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page podlahy papírem určeným pro stavby vám vyčaruje úžasný vzhled, ale životností a vlastnostmi, které
mají přírodní materiály, disponovat rozhodně nebude.
Ideálním základem je původní dřevěná podlaha, jejíž
povrch se musí nejprve připravit, t.zn. očistit, zbrousit
a případně zatmelit nerovnosti. Dále budete potřebovat lepidlo a papír, který se používá na stavbu nebo výrobu papírových tašek. Papír natrháte na kousky a pokrčíte. Namočíte jej do lepidla a kladete na podlahu.
Necháte řádně uschnout a poté přelakujete nejlépe
několika vrstvami laku. U nás tento druh podlahové
krytiny není ještě rozšířený, ale v zahraničí již existují
firmy, které se výrobou této podlahy zabývají a udělají
klientovi podle přání různé motivy i odstín. Tato podlaha sice plní pouze dekorativní účel, nicméně vypadá
úžasně. Pokud budete mít, jako podklad stávající dřevěnou podlahu její vlastnosti zůstanou zachovány. Dalo
by se tedy říci, že se jedná o způsob renovace – překrytí
staré a již nevzhledné dřevěné podlahy. Podlaha se udr-

druhy nosných desek, může se jednat o klasické lamely
plovoucí podlahy, dlaždice spojené speciálními zámky,
nebo také lepené dlaždice. Tyto kožené dlaždice bývají
celoplošně lepeny; nášlapná kožená vrstva bývá na nosném podkladu aplikována řádově v několika milimetrech vrstvy kůže, například 1,7 až 2,5 mm a více. Zajímavá je kombinace kůže a nosné podlahy z korku, která
tlumí kroky a vyvolává pocit tepla a vytváří útulnou atmosféru. Kožené podlahy mohou mít různé barevné odstíny, struktury a kresby, podobně jako kožené čalounění
nábytku či kožené oděvy. Přesto, že jde o recyklát, kožená podlaha má stejné vlastnosti jako výrobky, u nichž
je kůže primárním materiálem. Tyto netradiční podlahy
jsou navíc odolné, jelikož výrobci je ošetřují speciální
technologií, chránící kůži proti poškození, vrypům a otěru. Kožené podlahy bývají také lakovány, což zvyšuje jejich odolnost vůči opotřebení a činí je velmi snadnými na
údržbu.
Kožená podlaha je velmi příjemná na dotyk, je teplá
a měkká. Asi pro každého z nás je pravá kůže synonymem luxusu, proto se i kožené podlahy řadí do třídy
luxusních podlah, i když tomu leckdy neodpovídá jejich
cenové rozpětí. Cena kožené podlahy může být vysoká,
ale také až překvapivě nízká. Je totiž ovlivněna podkladní vrstvou a druhem podlahy jako takovým, dále
pracností pokládky.

Všestranný a odolný kaučuk

žuje jako každá jiná s tím, že se nedoporučuje používat větší množství vody. Ideálním řešením je vyluxovat
prach hubicí s kartáčky proti poškrábání a vytírat pouze
vlhkým hadrem a přípravky určené pro ošetření dřeva.
Ideální řešení mohou být již vlhčené papírové utěrky,
které jednoduše zacvaknete do mopu, který je pro tento typ úklidu určen.

Kožené podlahy
Kožené podlahy jsou na našem trhu již několik let, ale
přesto je mnoho zákazníků nezná a nikdy o nich neslyšelo. Takže si řekneme něco o jejich výrobě a produkci,
o tom, jak se po kožené podlaze chodí a kde všude se
dá podlaha z kůže použít. Základní informací je fakt, že
kožené podlahy jsou vyrobeny ze 100% kůže. K výrobě
je používán její recyklát, tedy zbytky a odpady z výroby,
která kůži používá jako hlavní materiál. Tento recyklát
je spojován většinou přírodním kaučukem, nebo podobným materiálem. Kožená vrstva je aplikována na různé

Kaučuk se dělí na přírodní a syntetický. Oba druhy nabízejí velkou pružnost a absorpční účinky v případě mechanického namáhání. Pružnost kaučuku je natolik vysoká, že při zmáčknutí se vrátí do své původní podoby.
Kaučuk je v podstatě elastomer a je základní surovinou
pro výrobu pryže, která je někdy nazývána nesprávně
gumou.
Přírodní kaučuk je získáván ze stromu, kaučukovníku brazilského. Kůra stromu se nařízne a syrový kaučuk se nechává odkapávat ze stromu do nádoby. Následuje proces srážení pomocí kyseliny mravenčí, dále
se hmota pere vodou a suší. Vzniká materiál jménem
Krepa, který se nadále upravuje přidáním plniv a aditiv,
následuje vulkanizace. Takto vzniká přírodní kaučuk pryž. Syntetický kaučuk je vyráběn polymerací, nebo
kopolymerací nenasycených uhlovodíků. Mezi nejčastěji používané syntetické kaučuky patří polybutadienové
a kopolymerní butadien-styrenové kaučuky, ethylen-propylenové kaučuky a isoprenové kaučuky. Dále se
používají silikonové kaučuky a halogenové kaučuky.
Výroba kaučuků na bázi uhlovodíků probíhá přídavkem plniv, antioxidantů a vulkanizačních činidel. Následuje vulkanizace, stejně tak jako u přírodního kaučuku. Mezi základní vlastnosti kaučuku patří odolnost
vůči opotřebování (proti vrypům), ekologická nezávadnost, velmi snadná údržba, rozměrová stálost, trvale
elastický povrch, tlumení kročejového hluku, odolnost
vůči chemickým prostředkům, dobré protiskluzové
a antistatické vlastnosti.
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Z kaučuku, tedy pryže na bázi tohoto materiálu, jsou
pak kromě jiného vyráběny i vysoce odolné podlahové
krytiny. Kaučukové podlahy jsou velmi odolné a pružné
a vzdorují vodě i ohni. Všechny tyto vlastnosti předurčují kaučukové podlahy prakticky do jakýchkoliv
prostor. Podlahy z kaučuku jsou navíc nabízeny v pestrobarevných provedeních a různých povrchových úpravách. Kaučukové krytiny bývají aplikovány lepením,
pomocí speciálních lepidel za dodržení předepsaných
postupů. Doporučujeme nechat aplikaci kaučukových
podlahových krytin na odbornících, kteří mají s pokládkou této podlahové krytiny zkušenosti.
Dnešní moderní produkce kaučukových podlah nabízí
mnoho druhů těchto všestranných podlahových krytin.
Jako příklady můžeme uvést hladké kaučukové podlahy, reliéfní kaučukové podlahy, dále antistatické, nebo
průmyslové podlahy. Dokonce je možné si nechat instalovat kaučukové schodnice. K těmto podlahám je
v dnešní moderní době nabízeno mnoho příslušenství
a komponentů, jako jsou soklové lišty a svařovací šňůry. Kaučukové podlahy jsou vhodné jak do obytných
prostor, tak i do veřejných, včetně provozů. Jsou díky
svým vlastnostem předurčené pro průmysl a zdravotnictví, sportoviště a ostatní namáhané plochy. Tento
typ podlahové krytiny je také vhodný pro podlahové
vytápění.

Údržba podlah
Ačkoliv dnešní trh nabízí celou řadu mechanických úklidových prostředků a značné množství čistící kosmetiky,
je nutné dodržovat některé zásady pro čištění podlahy.
Pokud se na podlaze nachází větší množství kamínků či
střepů z rozbité sklenice, je lépe poradit si nejprve ručně, protože ostrá nečistota zachycená v kartáčích může
podlahu poškrábat. Stejné je to s chemickými čisticími
prostředky, které mohou naleptat lepidlo či spárování.
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A protože je opakování matka moudrosti, pojďme si
připomenout některé důležité zásady pro čištění podlahy.
Není mop jako mop. Proto pozor na mopy s kovovým
či plastovým zakončením při čištění plovoucích a dřevěných podlah. Tyto mopy mohou způsobit rýhy a škrábance. Pokud budete na tento druh podlah používat
mop s třásněmi, vždy ho nezapomeňte pořádně vyždímat. Zde neplatí pořekadlo, co je mokré, to je čisté.
Příliš vody může nadělat více škody než užitku. Rovněž
používejte správné prostředky pro čištění podlahy určené pro tento druh podlahové krytiny. Pokud si řeknete,
že i jar vaší podlahu dobře vyčistí, nemýlíte se. Ale tento prostředek zároveň dokáže účinně rozleptat lepidlo,
takže nebude dlouho trvat a pod podlahu začne pronikat vlhkost.

Přípravky podle typu podlahy
Čistící přípravky pro kvalitní čištění podlahy volíme podle typu podlahy, ale i také podle její povrchové úpravy.
Kupříkladu lakovaná podlaha vyžaduje ošetření speciální leštěnkou, díky níž se zvýší její schopnost odolávat
nepřízním a zacelí se jemné rýhy. U lakované podlahy
rovněž dáváme pozor, zda nemá hluboké rýhy a praskliny, které by umožnily pronikání vlhkosti a vytvoření
map. Při leštění podlahy používáme stále stejný přípravek. Pokud bychom zvolili jiný, nemusely by se některé
chemické látky mezi sebou shodnout a na podlaze by se
mohly vytvořit matné skvrny. Čas od času je také vhodné použít odstraňovač zbytků leštěnek a teprve poté
nanést novou vrstvu leštěnky. Na laminátovou podlahu
naopak žádné vosky a leštěnky nepatří. Čištění podlahy
nelze podceňovat, je to důležitý proces ovlivňující kvalitu a životnost podlahy.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

MINIMALISTICKÉ NEBO

DUHOVĚ BAREVNÉ?
ZVOLTE SI VÁNOCE PODLE STYLU
Široká nabídka vánočních ozdob a množství inspirace umožňuje lidem nejen
dokonale vyladit vánoční stromeček, ale i kompletní výzdobu domu či bytu.
Sladit podle jednoho stylu je možné vše od baněk přes doplňky, balicí papír až
po slavnostní tabuli. Jak jednoduše na to a z jakých stylů vybírat? Nejdříve zvolte
ozdoby, které budou ústředním motivem vašich Vánoc.
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Rustikální a venkovský styl

Retro styl

Rustikální styl si nejlépe rozumí s přírodními materiály,
které se dobře kombinují s barvami, jako je červená,
modrá, zelená nebo neutrálnější bílá a zlatá. Základem
by měla být snaha co nejvíce se přiblížit přírodě a přinést k rodinnému krbu kousek lesa. Klasické barevné
baňky rozhodně neváhejte doplnit větvičkami břízky,
borovými šiškami, stuhou z juty či kostkovanou látkou.
V tomto stylu zabalte i vánoční dárky, které můžete posadit na dřevěné sáňky a na krb umístit postavičky lesních zvířátek. Pokud volíte raději venkovský styl v duchu francouzské Provence, bude se dobře kombinovat
s bílou a modrou. Akcenty těchto barev se pak většinou
objevují i na nábytku.

Kdo by mohl zapomenout na Vánoce u babičky? Kromě toho je styl retro také trendy záležitostí, která se
stále s oblibou vrací. Pokud ani vám není takzvaný „old
school“ cizí, vyšperkujte díky jeho akcentům vánoční
dekoraci. Vánoce a retro mohou lidem připomínat různé styly. Na trhu jsou například i červené, zelené a bílé
baňky s puntíky, které evokují styl šedesátých let. Pokud v podobném duchu zabalíte i vánoční dárky, atmosféra bude nezapomenutelná. Na druhou stranu retro
výzdoba může být spojována s trávením času u prarodičů, kdy se hojně používaly nejrůznější figurky a všehochuť nablýskaných ozdob, jež jsou mezi vánočními
kolekcemi stálicí.

Moderní styl
Vánoce sice primárně cílí na tradice, díky výzdobě si je
však můžete užívat i v moderním duchu. Pokud dáváte
přednost nejnověším trendům, stromeček si ozdobte
třeba podle barev duhy. Mnoho společností už nabízí
netradiční možnost obléknout stromek do duhových
barev. Pro milovníky sladkého jsou připraveny baňky
připomínající pouť a cukrovou vatu. Mezi ozdobami
najdete pastelově růžovou, modrou i zelenou. Jemné
barvy doplňuje exotika, do moderních domácností ji
přinesou výrazné barvičky jako fuchsiová, kanárkově
žlutá a třešňová.

Tradiční styl
Poletující vločky a hlídkující sněhuláci, to je zažitá představa většiny dětí spojená s vánočními svátky. Málokdy
však počasí přeje a bílé Vánoce se stávají realitou. Vyplnit si to můžeme alespoň prostřednictvím výzdoby
domu a výběrem baněk na stromek. Ozdoby jakoby
ojíněné mrazem, ornamenty připomínající blyštivé sněhové vločky, to vše tradičně v různých barevných variantách – od bílé klasiky přes modrou až po luxusní
zlatou. Ručně vyráběné skleněné ozdoby si můžete užívat nejen zavěšené, ale také jako efektivní stojánek na
jmenovky při slavnostní štědrovečerní večeři. Ty vhodně
doplní výzdoba v tradiční červené či zlaté barvě.
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Skandinávský styl
Skandinávský neboli severský styl Vánoc v dnešní době
přitahuje stále více lidí, a to z prostého důvodu: je sice
minimalistický, ale současně dokáže dokonale zútulnit váš byt. K dekorování o vánočních svátcích se tak
hodí opravdu skvěle. Stejně jako rustikální styl klade
důraz na přírodní materiály, na druhou stranu se ale
drží barevně při zemi. Ozdoby jsou nejčastěji v neutrálních barvách, využívá se kontrast černé a bílé doplněný
o výraznější červenou v podobě červených bobulí. Chybět by neměly ani jednoduché jedlové věnce, přírodní
větvičky, norský vzor či oblíbený symbol severu – sob.

Svítící animované sněžení
V posledních letech se vánoční svátky často musejí
obejít bez sněhu, takže atmosféra trochu strádá. Ale
co takhle umělé sněžení na vašem domě? V době moderních technologií a důmyslných dekorací si můžete
vykouzlit sněžení uměle, pomocí světla. Konkrétně se
jedná o takzvané padající LED světlo, které je součástí
dlouhého světelného řetězu, který díky specifickému
nastavení a podobě světla vzbuzuje dojem padajících
vloček. LED sněžení má navíc obrovskou výhodu v tom,
že nikdy neroztaje a skutečně bude sněžit, kdykoliv si
jen budete přát. Obzvláště po setmění je to působivé.
Venkovní animovaná dekorace pro vánoční osvětlení a výzdobu stromů, girland, balkonu, terasy, fasády
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nebo římsy je světelný řetěz s efektem padajících sněhových vloček ve 21cm dlouhých trubičkách - krápnících
osazených 12 LED diodami. LED technologie taktéž zajišťuje naprosto bezproblémový a bezúdržbový provoz,
který je hospodárný a díky dlouhé životnosti LED diod
je takováto vánoční dekorace i vhodnou investicí do
budoucna. Venkovní LED sněžení je co do výsledného
dojmu jedním z nejzajímavějších venkovních dekorativních prvků.

Girlandy, hadi, záclony…
Zvenku si můžete svůj domov ozdobit mnoha dalšími
světelnými dekoracemi: například světelnými kabely
z plastu, které jsou velmi dobře tvarovatelné a vyrábějí se v široké barevné škále. V jejich nitru jsou zataveny
miniaturní žárovky. Velmi efektní jsou i světelné zá-
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clony, kdy je několik desítek světelných řetězů spojeno dohromady a svým vzhledem připomínají sítě nebo
okenní záclony. Velmi oblíbené se staly i světelné řetězy neboli girlandy s 3D flash efektem, kdy část LED
diod jemně problikává a vytváří krásné třpytění. Girlandu lze tvarovat do jakéhokoliv tvaru. Na trhu jsou
i samostatné svítící dekory ve tvaru hvězd, stromků,
svíček atd. Jsou vybaveny závěsnou konzolou, která
se nasouvá do držáků připevněných na sloupu. Držáky
jsou v pozinkovaném provedení, čili není nutná jejich
demontáž. Dekor se jen vytáhne z držáku a odpojí od
elektrické sítě.
Nejlevnějším a také velmi působivým vánočním ozdobením je solární osvětlení bez kabelů a nákladů na
elektřinu. Se solárním vánočním osvětlením osvětlíte
cokoliv: keře, stromky, pergoly, garáže, zahradní domky,

apod. Vánoční krápníky s LED světly jsou velmi efektní
pro svůj tvar, je to nová moderní generace výzdoby interiéru, která má spousta výhod například v možnosti
propojování, úspoře el. energie, barev a také bezpečnosti. Vnitřní světelné LED vánoční dekorace jsou převážně světelné girlandy, stromky, stromy, větvičky a keříky. Vnitřní světelné LED vánoční závěsy jsou pro velký
počet diod jednou z nejzářivějších dekorací vánočního
osvětlení. Může se zdát, že cena je v porovnání na délku závěsu vyšší, ale je to dáno vysokým počtem světelných zdrojů. Odměnou vám bude skutečně rozzářená
plocha.

Stolní dekorace
Určitě se shodneme, že pravá vánoční pohoda začíná
u stolu. Stolní dekorace je tedy nepostradatelnou součástí vánoční výzdoby. Na žádném stole by neměl chybět vánoční betlém. Často vedle něj najdeme i svícen se
svíčkou, nebo adventní věneček. Na adventní věnec nezapomeňte připevnit všechny čtyři svíčky, aby vám čas
do vánoc příjemně utíkal. Neměla by chybět ani váza
plná poisentií, neboli vánočních hvězd. Vánoční poisentie jsou nejčastěji červené, ale dají se sehnat také bílé.
Plnost dodáte kytici přidáním pár jedlových větviček,
palmové větve, anebo vánoční trávy. Ať už kytičku dáte
do vázy, nebo z ní uděláte zápich do květináče s vánočním motivem, budete určitě mile překvapeni kouzlem,
jaké tato stolní dekorace vyzařuje. U jídelních stolů pak
bude nádherným doplňkem například keramický anděl
na ubrousek, nebo zdobený svícen.

Umělé vánoční stromky

vchod do domu a jakékoliv další místo na zahradě.

Rozzářený vánoční interiér
Vánoční osvětlení LED do interiérů obsahuje řetězy,
krápníky, závěsy a dekorace. Světelný LED vánoční řetěz je zřejmě nejčastěji používaný typ stromového vánočního osvětlení. Kdo nemá na vánočním stromečku
řetěz, že. Jen málokdo dnes používá klasické vánoční
svíčky. Elektrické vánoční svíčky v podobě LED řetězů
mají mnoho výhod: nehrozí, že by vám vánoční stromeček zapálily, ale jsou také energeticky úsporné,
dlouho vydrží, můžete je napojovat, prodlužovat, kombinovat s dalšími prvky vánočních výzdob. Staré elektrické svíčky tyto výhody neměly. Vnitřní světelný LED
vánoční krápník - rampouch se používá jako dekorace
vánočního osvětlení pro lemování oken, garnyží, říms

Přestože u mnohých lidí stále přežívá povědomí o tom,
že umělé vánoční stromky působí příliš „uměle“, nepřirozeně a postrádají vůni a pravou atmosféru Vánoc,
skutečnost je v dnešní době už docela jinde. Většinu
umělých stromků, s nimiž se na trhu setkáte, na první
pohled téměř nerozeznáte od stromku živého. A není
nic jednoduššího, než si k novému stromečku zakoupit
rovnou i velmi autentickou vůni. Kromě značného pohodlí a úspory financí, kterou umělý stromek během let
bezesporu přinese, uděláte i dobrý skutek pro naše lesy.
Stromků je zkrátka málo. Když si představíme, jak dlouho stromečky dorůstají, je jasné, že by to příroda jaksi
nestíhala, pokud by každý z nás chtěl svůj živý stromek.
Dalšími výhodami umělého stromu je jeho bezpečnost,
pravidelnost, trvanlivost a neopadavost. Prostě pohoda bez úklidu.

Svíčky v mnoha podobách
Vánoční svíčky v různých provedeních, tvarech a barvách mají na našem trhu bohaté zastoupení. Jistě si pořídíte stupňovité čtyři svíčky na adventní věnec. A zřejmě si někam už tradičně postavíte keramický kostelík
nebo domeček a dovnitř vložíte čajovou svíčku. Možná
si také koupíte vánoční vonící svíčku ve skle s jedním,
nebo dokonce s několika knoty, možná dáváte před-
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nost gelovým svíčkám s ponořeným vánočním kořením.
Pokud ale toužíte o Vánocích po něčem luxusnějším,
můžete vybírat designové svíce s dlouhým hořením. Na
svátečním stole to bude jistě slušet svíci v trendových
metalických barvách nebo duhové svíčce, která rozjasní
váš domov podmanivou vůní i světelnými efekty. Jakmile svíčku zapálíte, uklidňující a příjemná záře prosvítí vosk pozvolným přeléváním barev, s příjemným
duhovým efektem. Vybírat můžete i podle tvaru svíce.
Na trhu svíček jsou vedle tradičních válců i nejrůznější
tvary. Romantickou vánoční pohodu vytvoří designové
svíčky s korálky nebo glitry ve tvaru širokého válce, kuželu, nebo koule.
Pokud toužíte po něčem unikátním, pořiďte si svíčkový řetěz, tvořený kulatými svíčkami na dlouhém knotu.
Aby vynikla jejich originálnost, měly by se tyto vertikální řetězy usazovat do speciálních svícnů. Svícen má nahoře mističku, na které je přichycena první svíčka a pod
ní oko, které pak přidržuje druhou voskovou kuličku,
aby celý řetěz při prohoření první svíčky nespadl. Svícny
jsou rovněž vybaveny miskou na případný odkapávající
vosk. Jedná se o svíčky o průměru 30mm a visí jich deset
na jednom knotu. Svíčka hoří 1,5-2 hodiny. Potom se
řetízek posune o jednu výš. Svícen je opatřen háčkem,
do kterého se zavěsí druhá svíčka v pořadí, aby když
první svíčka dohoří, druhá spadla na háček a zabránila
spadnutí celého řetízku.
Chcete-li jít s moderním trendem, letošním barvám svíček vévodí bílá v kombinaci se zlatou nebo bronzovou
a měděnou, neméně zajímavá je i kombinace krémová
se světle šedou či stříbrnou.
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Vánoce musí vonět
Tiše a ochotně, purpura na plotně voní, stále voní…
Nejvíce aromatických látek skutečně uvolní purpura
na kamnech. V dnešní době bychom však mohli taková kamna těžko najít. Dobře nám proto poslouží také
elektrická plotýnka, kterou je vybavena řada vařičů. Využít můžeme také sklokeramickou desku nebo keramickou aromalampu. Stačí vysypat pár lžiček aromatické
směsi a kouzlo vánoc potichoučku, polehoučku vklouzne i do vašeho příbytku. Pokud nechcete riskovat hasičský štědrovečerní výjezd, použijte nejbezpečnější variantu. Hrstku purpury rozložte na kousek plátna nebo
na jinou podložku, kterou následně umístíte na topení.
Při pomalém ohřívání nebo pálení jednotlivých složek
se do vzduchu uvolňuje příjemná vůně s nádechem pravých českých Vánoc.
Další tradiční českou vánoční vůní je vůně perníku.
Do perníku se přidávala celá řada bylin, jejíž počet se
v průběhu staletí zredukoval, a tak si dnes pod pojmem
perníkové koření představme směs z mletého hřebíčku,
skořice, kardamomu, nového koření, anýzu, badyánu,
fenyklu, mleté pomerančové kůry, koriandru a muškátového oříšku. To vše dohromady vytváří zcela specifickou a ničím nezaměnitelnou vůni vánoční domácí
pohody.
Na tradičního „františka“, tedy vůni kadidla, se názory
velmi liší. Někdo tuhle vůni miluje, druhému není příjemná. Dalších vánočních vůní by se jistě našlo bezpočet
– skořice, badyán, anýz, pomerančová kůra atd. Každý
z nás má asi nejkrásnější svátky v roce spojené s nějakou jinou vůní. Záleží jen na vás, kterou zvolíte.
Foto: Shutterstock.com

Výroba a prodej skleněných

VÁNOČNÍCH OZDOB

OZDOBTE JEŽÍŠKOVI STROMEČEK S NÁMI A PŘIJĎTE PROŽÍT VÁNOČNÍ
ATMOSFÉRU DŘÍVE, NEŽ ZAČNOU PADAT PRVNÍ SNĚHOVÉ VLOČKY.

NAJDETE NÁS NA ADRESE
HAN spol. s r.o.
Markova 119
506 01 Jičín
www.han-cz.com
tel. +420 493 522 373

Prodejní doba:
Pondělí – Pátek
Sobota

8h00 – 17h00
9h00 – 12h00

PODZIMNÍ OPRAVY DOMU
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Až se vás zima zeptá, co jste pro svůj rodinný dům dělali na podzim, co řeknete?
Opravovali a natírali jsme, protože dům si žádá péči a nadcházející dlouhé studené
měsíce ji řádně prověří. Dnes si řekneme něco o sanaci zdí, zateplení a domovní
kosmetice, čili nátěrech.

INZERCE
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Nebezpečná vlhkost
Právě jste zjistili, že máte v místnostech mokré mapy
na zdi, odlupující se malbu či tapety a v horším případě bobtnající, praskající a opadávající omítku. Katastrofální stav způsobila vlhkost, kterou mohla zapříčinit
kondenzace vody, k níž dochází, je-li v místnosti nízká
teplota, nebo se ve zdech hromadí vodní páry, které se
díky vnější izolaci nedostanou přes zdivo ven. Nejvíce
případů vlhkosti je způsobeno kondenzací páry v interiéru. Srážením vody trpí zejména koupelny, místnosti,
kde se pere, žehlí a suší prádlo a kuchyně bez digestoře. Řešení spočívá v instalaci ventilátoru, který umožní
vzduchu v místnosti cirkulovat. Často je nutné vybourat
ve zdi průduch, do nějž je ventilátor (v kuchyni digestoř) instalován.
Často za problémy s vlhkostí stojí závady v odvádění
dešťové vody, která proniká střechou či trhlinami ve fasádě. Tento problém můžeme odstranit použitím fasádní omítky nebo nátěru, který nepropouští srážkovou
vodu do zdiva, ale zároveň je prodyšný a propouští vodní páry. Další příčinou mohou být špatné omítky, neprodyšné podlahy, dlouholeté zanedbání údržby stavby.
Větší problém představuje absorpce (vzlínání) vody ze
země, protože její odstranění je poměrně náročnější.
Než přistoupíte k sanaci zdiva, nechte si udělat sanační rozbor, který specifikuje zdroj vzlínání vlhkosti, určí
nejkritičtější místa výskytu vlhkosti a navrhne adekvátní
způsob sanace zdiva. Ať už je příčinou cokoli, řešení je
jedno – odvlhčení zdí a odstranění závad. Pokud máte
dostatečné znalosti a fortel, můžete to zvládnout svépomocí, nebo opravu svěřit specializované firmě, která
nabízí kompletní program odvlhčení bytu, domů, sklepů i komerčních objektů včetně diagnostiky vlhkosti.
Vlhkostní průzkum zahrnuje stanovení charakteru zdiva a jeho složení, laboratorní vyhodnocení chemického
složení zdiva a odebraných vzorků na vlhkost, měření
teploty a relativní vlhkosti vnitřního prostředí, měření
tepelných mostů a rosných bodů termo kamerami a závěrečné celkové vyhodnocení průzkumu a návrh potřebných opatření neboli sanačních prací.

ve spáře řetězovou pilou. Do spáry se vkládá dvoumilimetrová izolační fólie. Zdivo se zaklínuje pevnostními
klíny a na závěr se spára injektuje cementovou směsí.
Fólie přesahuje přes zdivo dle potřeby následných izolací podlah a podobně.
Obdobný postup je prořezávání zdiva diamantovým lanem. Smyčka tvořená lanem s průmyslovými diamanty
postupně prořezává smíšené nebo kamenné zdivo bez
průběžné spáry. Po prořezání spáry se vkládá izolační
fólie o síle 2 mm. Zdivo se klínuje pevnostními klíny
a závěrem se proříznutá spára injektuje cementovou
směsí. Metoda podřezání zdiva zaručuje spolehlivost
a dlouhou životnost. Takto provedené odvlhčení domu
vydrží až do konce životnosti celé stavby. Další metody:
Do průběžných spár ve zdivu se zarážejí ocelové desky.
Při této šetrné metodě nedochází k razantnímu zásahu do statiky budovy. Odvlhčení domů pomocí vrážení
plechů je poměrně rychlé a lze jej provádět i za současného provozu objektu. Odvlhčení zdí pomocí injektáže je účinné hlavně proti vzlínající vlhkosti. Nejdříve
se navrtají injektážní otvory, které se vyčistí od prachu
a hrubých nečistot. Potom se do těchto otvorů natlačí
hydrofobní vodoodpudivý roztok. Vrty se provádějí cca
12 cm od sebe a v úhlu 20-40°. Touto metodou lze odvlhčit téměř všechny druhy zdiva, jako například - cihlu,
beton, žulu a jiné druhy kamene.
Pokud je příčinou vlhnutí kondenzace páry z interiéru,
je třeba upravit také vnitřní prostředí budovy. Zpravidla
je řešením úprava vnější tepelné izolace. Tím se zvýší
teplota celé konstrukce a kondenzační zóny se posunou mimo zdivo.

Jak vysušit vlhké zdi?
Pokud se chystáte vysušit zdi svého domu či bytu svépomocí, doporučuje se aplikace zateplovacího systému
nebo jen samotného termokeramického nátěru. Ten
vyspraví fasádu poškozenou trhlinami a udrží zdivo

Sanační omítky
V zásadě existují dva typy sanačních omítek. Prodyšné,
pórovité a tím pádem lehké, mají velmi nízkou kapilární nasákavost a ideálně odpuzují vodu. Voda pak
kapilárami neproniká ze zdiva do omítky, jejíž povrch
zůstává suchý a čistý. Odpařování vody probíhá pouze
na vnitřní straně omítky, kde také zůstávají vysrážené
soli. Sanační vodotěsné omítky jsou prakticky totožné
s prodyšnými, ale mají obrácený efekt – zabraňují pronikání vlhkosti ze vzduchu do zdiva. Používají se zejména v místnostech s vysokou vzdušnou vlhkostí, jako jsou
kuchyně, prádelny, atd. V současnosti jsou nahrazovány
hydroizolačními stěrkami a aplikují se jen výjimečně.

Pila, lano, plechy
Další sanační metodou je prořezávání cihelného zdiva
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v suchu, což zabraňuje tvorbě plísní a řas na stěnách.
Termokeramický nátěr rovněž dokáže zabránit pronikání dešťové vody do fasády a účinně odvádí vlhkost
ze zdiva, takže poskytuje výbornou ochranu pro sta-

Komerční prezentace

Tepelné čerpadlo voda-voda? Není problém
Se stoupajícími náklady nyní spousta lidí řeší vhodný způsob vytápění.
Podle tabulek provozních nákladů patří mezi nejlevnější zdroje tepelná čerpadla a pokud připočteme spotřebu elektrické energie domácnosti, vycházejí nejlevněji
(viz. graf). Chcete-li topit pohodlně, většinou si musíte připlatit (plyn, centrální
zásob. teplem, elektrokotel, …). U levnějších zdrojů tepla je zase potřeba pravidelně přikládat, rovnat a skladovat palivo, často jsou také spojeny s větším množství prachu v domácnosti. Tepelná čerpadla (dále TČ) patří k nejlevnějším a navíc
bezúdržbovým zdrojům tepla. U TČ stačí pouze nastavit pokojový termostat na
vámi požadovanou teplotu. Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění snižují tepelná čerpadla podstatně exhalace unikající do
našeho ovzduší. A co je také důležité – při provozu TČ nehrozí nebezpečí výbuchu,
vznícení nebo otravy oxidem uhelnatým.
Pokud jste se rozhodli pro TČ, musíte zvolit, odkud budete čerpat teplo: ze vzduchu, ze země nebo z vody. Typ země-voda funguje na principu uzavřeného okruhu, kdy nemrznoucí médium prochází kolektorem a odebírá teplo z okolní půdy.
U čerpadel typu země-voda bývají bohužel vysoké náklady na instalaci, pro plošný
kolektor je navíc potřeba velká plocha pozemku. Ze zbývajících dvou možností je
systém voda-voda oproti
čerpadlům vzduch/voda
ve výhodě, protože teplota spodních vod je konstantní po
celou zimu, což neplatí právě u okolního vzduchu, kdy teplota
klesá, když je potřeba nejvíce topit. U typu voda-voda nejsou
žádné venkovní jednotky. Bohužel nelze tento systém využít
všude - je závislý na dostatku zdrojové vody.
Na výrobu tepelných čerpadel voda-voda se specializuje Josef
Stuchlík, který vyrábí TČ Spirála konstruovaná přímo pro využití studniční vody. Funguje na principu otevřeného okruhu,
kdy zdrojová voda protéká přímo výměníkem TČ, nepoužívá
se externí výměník a tím pádem je energie zdroje využita maximálně. Díky originálnímu řešení čerpadlo získává teplo s nejmenšími ztrátami, nezanáší se, nevadí tvrdá ani železitá voda.
Na kvalitu zdrojové vody klade minimální nároky. Pro tato TČ
se vyrábí trubkové výparníky z měděných trubek se zvětšenou
teplosměnnou plochou na straně chladiva (viz. obr.), studniční
voda proudí z vnějšku těchto trubek.
Díky tomuto řešení mají TČ Spirála řady WW nejnižší spotřebu vody z dostupných tepelných čerpadel voda-voda na
trhu. Stačí průtok 15l/min na 10kW výkonu. Zdrojová voda projde výměníkem TČ, který z ní odebere část tepla a ochlazená se vypouští do vsakovacího objektu. Vzdálenost mezi zdrojovou studnou a vsakovacím objektem by měla být
minimálně 10m. Voda z topného okruhu prochází tepelným čerpadlem, kde se ohřívá jako v jiném tepelném zdroji. TČ
Spirála ohřeje vodu až do 65°C. TČ lze snadno připojit do
stávající topné soustavy, např. samotížný systém má výhodu
velké zásoby vody a není nutná akumulační nádrž.
Čím nižší je výstupní teplota topné vody, tím vyšší je topný
faktor. Čím vyšší je teplota zdroje, tím vyšší je opět topný
faktor. Proto je nejvýhodnější využívat studniční vodu, která
má v průměru 10°C po celou zimu a topit do podlahového
topení na cca 35°C. Při těchto parametrech má TČ Spirála
COP (topný faktor) 5,6. To znamená, že z 1kW elektrické
energie vyrobí 5,6 kW topné energie. Ani při topení do
radiátorů na 50°C není COP zanedbatelné (3,5), což přináší
úsporu až 73% oproti topení elektrokotlem či přímotopy.
Při pořízení TČ navíc získáte velmi výhodnou dvoutarifní sazbu (NT 20h/den) na dodávky elektrické energie. Tato úspora
se nevztahuje jen na tepelné čerpadlo, ale i na spotřebu
elektřiny v celé domácnosti. Moderní technologie a regulace
navíc poskytují uživatelům komfortní a bezobslužný provoz,
který zajistí tepelnou pohodu v objektu. Zařízení pracuje bez
filtrace, údržby a servisních prohlídek.
Podle výsledků statistického zjišťování Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR byly v posledních letech každé čtyři z pěti nových instalovaných tepelných čerpadel voda-voda TČ Spirála.

vební konstrukce. Po aplikaci nátěru vytvoří na povrchu
termokeramickou membránu, která zabraňuje vnikání
vlhkosti do podkladu Termokeramický nátěr má životnost tři až pět let, nátěr reguluje vlhkost v podkladu
(zdivu) a tím udržuje stavební konstrukci po celý rok
v suchém stavu, čímž snižuje náklady na vytápění a klimatizaci.
Další metodou pro odstranění vlhkosti vzlínáním ze
země je injektáž. Tato metoda je založena na chemickém procesu, který ucpe póry v základovém zdivu.
Zemní vlhkost tak přestane do zdiva vzlínat, a to se
postupně samo vysouší. Chemická látka se aplikuje do
šikmých vrtů ve zdivu buď z exteriéru, nebo interiéru.
Zdivo se zvlhčí a aplikuje se mikroemulze na bázi křemíku-křemičitanů (silikony, silikáty, silikonáty, siloxíny),
která pronikne do pórů zdiva a na jejich povrchu vytvoří chemicky vázanou voděodpudivou vrstvu, která
znemožní vzlínání vody.
Metoda není limitována tloušťkou zdiva, čili je použitelná i v případě velmi zvlhlého zdiva. Vhodná je pro
zdivo cihelné, kamenné a smíšené. Po ukončení reakce
je účinná složka stabilní, nerozpustná a není závislá na
kolísání vlhkosti.

Jak na plísně
Plísně existují v přírodě miliony let.Rozmnožují se miniaturními sporami, které se roznášejí vzduchem na velké
vzdálenosti. Ve vysoké koncentraci dráždí sliznice dýchacích cest, vyvolávají kožní vyrážky, záněty spojivek
a u některých lidí i průduškové astma. Riziko nežádoucího výskytu plísní v bytech zvyšuje stoupající vzdušná
vlhkost spolu se zahájením topné sezóny. Plísně nepotřebují světlo a jsou nenáročné na živiny. Do našich
obydlí se dostávají zpravidla na podzim díky vysoké
vlhkosti ovzduší. Výjimkou však nejsou ani plísně, které
do místnosti zavítají třeba při výměně oken. S plísněmi
můžeme účinně bojovat sami, a to mnoha metodami.
Spolehlivým protiplísňovým přípravkem je postřik přípravkem s chlórem, který plíseň ničí okamžitě a ve velké míře. Aplikace je velice jednoduchá – všechna místa
a zákoutí napadená plísní se důkladně vystříkají a přípravek se nechá působit. Proceduru je dobré zahájit
v ložnicích hned po ránu a přes den důkladně větrat.
Ale pozor. Přestože opticky mizí plíseň doslova během
několika sekund, v omítce mohou její zárodky přetrvávat a plíseň se může během několika týdnů vrátit. Proto
je třeba nástřik po několika dnech opakovat.
Na trhu existují i přípravky bez chlóru, které nezapáchají a nevybělují náhodou potřísněné tkaniny. Roztoky
fungují na zdech, omítkách, betonu i dřevu a v odborných hobby prodejnách je dostanete nejčastěji v cenovém rozpětí 230 až 450 Kč. Musíte však počítat i s tím,
že pouhé dezinfekční ošetření zdí nebude stačit a budete se muset pustit do rozsáhlejšího zásahu.
Plísní jsme se zbavili, teď musíme ztížit její recidivu. Největším nepřítelem plísní je čerstvý vzduch, proto větráme zejména za slunečného počasí a nikdy za deště,
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protože bychom si do domu přivedli další vlhký vzduch.
Ideální jsou okna otevřená na mikroventilaci. V místnostech nesušíme prádlo a udržujeme stálou pokojovou teplotu. Nábytek neumisťujeme na doraz ke stěně,
ale necháme mezi zdí a zády nábytku několikacentimetrovou mezeru, aby vzduch mohl cirkulovat. Je dobré
pořídit si vlhkoměr a udržovat vlhkost v místnosti pod
50 %. Pokud se to nedaří, řešením může být odvlhčovač, což je spotřebič, ve kterém se do nádoby sráží vlhkost místnosti.

Praskliny v omítce opravíte svépomocí
Trhliny v omítce se objevují u starých domů i novostaveb, což souvisí se sedáním oken a dveří či vlhkou stavbou, na níž se pracovalo příliš rychle. Přestože praskliny v omítce nemají vliv na celkovou kvalitu stavby,
rozhodně se jedná o nepříjemnost, které je vhodné se
zbavit. Jak na to? Vždy je důležité určit prvotní příčinu
vzniku těchto trhlin, což může ovlivňovat vlhkost, nízká
paropropustnost i použité materiály. Mezi faktory,

INZERCE

které ovlivňují vznik trhlin v omítce, patří i sám člověk.
Často bývá chyba způsobena nesprávným složením
nebo zpracováním omítky. Při práci by se povrch neměl
ani dlouho a intenzivně uhlazovat. Dalším rizikem je
příliš měkká konzistence materiálu. Samozřejmostí je
rovnoměrné nanesení – pokud se tak nestalo, v omítce
vznikne koncentrace napětí v silnějších vrstvách.

Kabát pro náš dům
K zateplování budov potřebujeme vhodné tepelně-izolační materiály, vyzkoušené technologické postupy,
projektanty s odpovídajícími znalostmi a nakonec i firmy, které umí tuto práci kvalitně provést. Materiálů pro
tepelné izolace je na trhu mnoho, obtížnější je vybrat
takový materiál a technologický postup, který splní
vaše požadavky a přitom bude optimální i z ekonomického hlediska.
Pravděpodobně nejpoužívanějším materiálem je pěnový polystyren. Takzvaný expandovaný pěnový polystyren se vyrábí z předpěněných kuliček o průměru

několika milimetrů, které se dopění do konečného tvaru
ve formách. Díky tomu má materiál částečně otevřenou
strukturu (mezi jednotlivými kuličkami zůstávají mezery), a je proto částečně nasákavý. Nejčastěji se používá
na izolace fasád, v současnosti se vlastnosti polystyrenu
vylepšují přidáním speciálně upraveného grafitu, který
dokáže snížit radiační přenos tepla uvnitř bublinek, což
zlepší jeho tepelně izolační schopnost zhruba o 20 %.
Dodává se i ve formě kuliček, které se používají k zafoukání (sypání) do dutin nebo zasypávání podlah či stropů.
Další typ je takzvaný extrudovaný polystyren, u kterého
k napěnění dojde až při vytlačování profilu. Má uzavřenou strukturu bublinek (pórů), je prakticky nenasákavý
a poměrně pevný. Používá se převážně pro izolace základů nebo podlah či takzvaných „obrácených střech“.
Pro tepelné izolace se nejčastěji používají tvrdé polyuretanové pěny s uzavřenými póry. Dobré izolační
vlastnosti mají i měkké pěny s otevřenými póry (molitan). K napěnění dochází buď díky plynu (CO2) uvolněnému při reakci nebo přidáním vhodných nadouvadel.
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Existují i pěny, které se vyrábějí přímo na místě stříkáním směsi obou složek. Výhodou je, že tímto způsobem
je možné izolovat prakticky jakýkoliv povrch (třeba
střechu z vlnitého plechu). Stříkané pěny lze použít
i jako „in situ“ vytvořené izolace mezi trámy při budování podkroví. Některé stříkané pěny mají otevřenou
strukturu pórů a velmi dobrou schopnost pronikat i do
malých mezer.
Polyisokyanurátová pěna (PIR) je podobný materiál
jako polyuretanová pěna, jeho některé vlastnosti jsou
ale výrazně lepší. Je to především nízká objemová
hmotnost při vysoké izolační schopnosti. Na rozdíl od
PUR pěny je pevnější a má uzavřenou strukturu, takže
je nenavlhavá. Má také lepší požární vlastnosti (třída
hořlavosti B2 - nesnadno hořlavé materiály) a při hoření uhelnatí.

místnosti, což je výhodné z hlediska akumulace tepla
v zateplené stropní konstrukci. Výhodnější je i proto,
že se do podhledu zpravidla vejde dostatečná tloušťka
tepelné izolace. Pro zateplení podhledu v nevytápěné
místnosti se jako izolační materiál nejčastěji používají
desky EPS, které se lepí a mechanicky kotví k podhledu
s povrchovou úpravou tenkovrstvou omítkou. Alternativou pro polystyren jsou desky z minerální vlny, které
mají vysokou paropropustnost a jsou nehořlavé, nelze
je však kvůli nasákavosti použít ve vlhkých místnostech.
Pokud se pouštíte do zateplování podlahy nepodsklepeného domu, záleží především na tom, jde-li
o rekonstrukci nebo novostavbu. Při rekonstrukci je
totiž potřeba odstranit původní podlahu a často provést sanační opatření, která vlhkost sníží – především
položit hydroizolační vrstvu.

Zateplujeme podlahu

Volba topení je důležitá

Zateplení se netýká pouze fasád či střech. V domě s nezateplenou podlahou přicházíte zhruba až o 10 % tepla.
Bydlíte-li v podsklepeném domě a bývá vám doma zima
od nohou, je to tím, že z vytápěných obytných místností část tepla uniká do míst s nižší teplotou, tedy např.
do sklepů či suterénních nevytápěných prostor. Tepelná
izolace podlahy může úniku zabránit. Jak na to?
Pokud plánujete zateplovat podlahu nad sklepem,
budete se zřejmě potýkat s jedním zásadním problémem. Zateplení podlahy nad sklepem je totiž
problematické kvůli tomu, že dostatečná tloušťka tepelné izolace se většinou do podlahy nevejde.
Řešením je zateplení podhledu ze strany nevytápěné

Když už máme dům zateplený, nebylo by od věci říci si
pár vět o vytápění. Jaké druhy tepla vlastně v domácnostech využíváme? Naprostá většina bytů a domů je
vytápěna konvekčním teplem, to znamená takovým,
které ohřívá primárně vzduch a až od něj se ohřívají
předměty i lidské tělo. Tak vytápějí tělesa ústředního
topení, v nichž koluje horká voda, přímotopy s horkovzdušným ventilátorem. Litinová kamna dávají poměr
konvekčního a sálavého tepla - záleží na jejich konstrukci, která složka bude převažovat. Samotné uzavřené krby - krbové vložky, jsou také zdrojem kombinovaného sálavého a konvekčního tepla. Často se ale
setkáváme s rozvodem horkého vzduchu od krbové
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Komerční prezentace

Jak zabránit vzlínání vlhkosti do budovy
Vzlínající vlhkost projevující se viditelně vlhkostními mapami, bobtnáním a opadáváním omítek
a také pocitově nepříjemně zatuchlým zápachem, navlhlými textiliemi, případně výskytem
plísní, jsou typickými jevy především u starších
domů, kde došlo k porušení izolace, případně
k jejímu dožití nebo zde nebyla kvalitní hydroizolace vůbec provedena. K pronikání vody do zdiva
může docházet z různých příčin(např. srážková
voda, narušené dešťové či splaškové svody aj.).
Častou příčinou pak bývá vzlínání vody z podzákladí, ke kterému dochází pohybem kapaliny
(vody) v porézních materiálech (cihly, kámen)
působením kapilárních sil. V závislosti na složení
zdiva, může tak voda a v ní obsažené škodlivé
soli pronikat i do značných výšek.
Ve vodě obsažené hygroskopické soli vytváří na omítkách typické mapy a solné výkvěty.
„Proti vzlínající vlhkosti nemá smysl používat
odvlhčovače, protože ty neřeší příčinu vlhkosti
– nezabrání pronikání další vody do zdiva. Sice
dočasně sníží vlhkost vzduchu v místnosti, ale
zeď zůstává stále vlhká a celý proces se opakuje
stále dokola při velké spotřebě elektriky v řádech
tisíců“ vysvětluje ing. Martin Jeřábek, obchodní
ředitel společnosti Drymat.
„Jedinou možností, jak se vlhkosti v domě zbavit a tím zabránit jeho postupné degradaci, je
zastavit vzlínání další vody do zdiva“ pokračuje
ing. Jeřábek.

„To je v praxi možné několika způsoby a sanačními metodami, k jejichž návrhu by mělo dojít až
po provedeném seriózním vlhkostním průzkumu
konkrétní nemovitosti. K tomu má naše firma
k dispozici jednak odborný a pravidelně školený
personál s autorizací WTA či ČKAIT a dále v současné době nejmodernější zařízení diagnostiky
vlhkého zdiva – mikrovlnné přístroje MOIST 350
B, které zaznamenají vlhkost zdiva v průřezu až
do 80-ti cm s grafickým znázorněním a možností následného tištěného výstupu. Pro laika něco
jako „ termo kamera“ ke zjištění a průběhu vlhkosti ve zdivu“ dodává ing. Jeřábek.
„Po takto provedeném průzkumu jsme schopni
zákazníkovi zpracovat seriózní nabídku odvlhčení stavební konstrukce a to převážně kombinací
přímých, nepřímých a doplňkových sanačních
metod v souladu se směrnicemi WTA a ČSN“
konstatuje ing. Jeřábek. „Samozřejmostí je konzultace možností klienta – jeho představa , očekávaný účinek a také cena .“
U metod mechanických, kterými jsou podřezání zdiva s vložením hydroizolačního materiálu
nebo zarážení kovových desek do ložné spáry zdiva bývá nevýhodou možné statické zatížení budovy a nutný stavební zásah. Domyslet se také musí
odizolování vnitřního zdiva, podlah a případně
sklepů. Další věci je pak zvýšená kumulace vody
pod vloženou hydroizolační zábranou a tím zvýšené namáhání základového zdiva vlivem vlhkosti.

Při využití přímé sanační metody aktivní
elektroosmózy, které využívá k odvlhčení zdiva
elektrický okruh skládající se z řídící jednotky,
kladných a záporné elektrody, kabelového propojení. V praxi se do vlhkostí zasaženého zdiva
instalují kladné elektrody, do podzákladí pak
elektroda záporná. Vše se propojí dvouplášťově
izolovaným kabelem s řídící jednotkou, která vedle funkce transformace napětí indukuje elektromagnetické impulsy to je druhá funkce řídící
jednotky (pouze u elektroosmózy dodávané firmou Drymat ) a tím je posíleno odvlhčení zdiva
na normou dané vlhkostní hodnoty. Zákazník
tak při využití našich služeb ve velmi krátké době
pocítí zlepšení vnitřního mikroklimatu.
A proč zákazníci stále více využívají této
účinné sanační metody? Je tím fakt, že vysuší
nejenom obvodové zdi, ale i vnitřní zdivo, podlahy, části zdiva pod úrovní terénu, sklepy. Voda
je stahována k zápornému uzemnění, základové
zdivo tak nedegraduje. To vše v příznivé cenové
relaci, s rychlou instalací a téměř minimálním narušením běžného provozu v domě.
Po odvlhčení zdiva pracuje systém elektroosmózy Drymat v režimu prevence, kdy je nepřetržitou činností instalovaného systému zabráněno
opětovnému vzlínání vody do budovy. Spotřeba
elektrické energie je přitom v zanedbatelné výši
cca 300,-- Kč/ročně.
Firma Drymat poskytuje dlouholetou záruku
včetně poradenství stavebních odborníků

vložky do dalších místností, většinou je vzduch hnán
pomocí ventilátoru, toto topení je pak konvekční.
Sálavé teplo je teplo vyzařované. Nešíří se vzduchem od
částice k částici, ale jde o záření vln, které přímo pronikají do předmětů, konstrukcí i do lidského těla. Rozdíl
mezi oběma druhy tepla možná pochopíme nejsnáze,
když si uvědomíme, že zatímco konvekční teplo potřebuje ke svému šíření vzduch, sálavé teplo bude objekty ohřívat i ve vakuu. Sálavé teplo poskytují kachlová
kamna, ale dnes především podlahové topení a nástěnné nebo stropní infrapanely. Toto teplo je mnohem přívětivější a vytváří i úspory energie, protože pro pocit
tepelné pohody je možno udržovat v místnosti o něco
nižší teplotu než při konvekčním vytápění. Zejména
topné kabely, rohože či fólie umístěné v podlaze vytvářejí v místnosti příjemnou atmosféru. Teplo je totiž od
podlahy, zatímco většina konvekčního tepla uteče ke
stropu a podlaha zůstává chladná. Rovnoměrné prohřívání stěn a předmětů je pak další výhodou sálavého
topení a jako bonus je zde i to, že se při tomto způsobu
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topení nevíří prach. Při stavbě je tedy dobré zvážit instalaci podlahového topení. Jeho dodatečná montáž je
velmi problematická, tady je pak možno využít stropní
nebo nástěnné panely, případně celoplošné stropní sálavé topení. Pokud použijeme nástěnné panely, je důležitá nejen jejich kvalita a kapacita, ale také umístění.
Záření tepla nesmí totiž nic překážet - ideálně by měl
panel být vždy umístěn tak, aby přes volný prostor ozařoval protější stěnu (nikoliv okno!).
Volba topného systému je z jedním z nejdůležitějších
rozhodnutí ohledně domu. Je nutné si uvědomit, že topení nemusí být drahé, stačí jen dobře využít topnou
energii. Princip topení přitom spočívá v přeměně energie z primární (plyn, elektřina) na energii tepelnou.
Tuto energii musíme převést do vyhřívaného prostoru. Například v případě topení vodního je teplá voda
dodávána do radiátorů potrubím. Z radiátorů pak pomocí proudění vzduchu kolem plochy radiátoru přechází teplo do místnosti. Tento proces je u konvenčních
radiátorů velmi pomalý. Samovolný průtok vzduchu

Oprava, ošetření a renovace dřevěné
podlahy

je ovlivněn teplotou radiátoru. Čím je vyšší teplota radiátoru, tím vyšší je rychlost průtoku vzduchu. Existují
přitom zařízení, která dokáží zvýšit rychlost proudění.
Radiátor se tím pádem rychleji ochlazuje a do místnosti se přemístí více energie z topné vody. Teplota tak vzrůstá několikanásobně rychleji a doba topení se zkrátí až na pětinu.

Drobnější opravy, aneb co všechno
potřebujeme
V základním vybavení domácnosti by kromě tmelů
a lepidel neměla chybět ani vrtačka nebo alespoň aku
šroubovák. Šroubovák se používá téměř při každé malé
i větší opravě nebo montáži. Budete ho potřebovat pro
utažení rozviklaných dvířek u kuchyňské linky, stejně
jako pro sestavení nábytku. Aku šroubováky jsou poháněny bateriemi, na jedno nabití vydrží až 3 hodiny.
Přitom se nejedná o těžké nástroje a práce s nimi je
proto velmi snadná i pro ženy.

Dřevěná podlaha patří mezi stálice mezi podlahovými
krytinami. Nabízí celou řadu vlastností, které žádná jiná
nenabídne. Je však třeba se o ni pravidelně a správně
starat a poskytovat ji potřebnou péči. Parkety, nebo
dřevěnou podlahu je především nutné chránit, a to
nejen před vodou a nečistotami, ale také před nízkou
nebo vysokou vlhkostí a kolísáním teplot. V místnosti,
kde je položena dřevěná podlaha by měla být optimální vlhkost kolem 50 – 60 % a teplota by neměla klesat
pod 19 °C. Ve špatném pokojovém klimatu by mohly
vznikat spáry nebo boule.
Díky ochranným nátěrům, které dřevěnou podlahu chrání proti vniknutí nečistot a tekutin, je údržba
a čištění této podlahové krytiny poměrně jednoduchá
a nevyžaduje větší námahu. Je ale důležité dodržovat
několik zásad. Rozlišujte, zda máte podlahu lakovanou
nebo olejovanou. Nepoužívejte ocelové drátěnky, agresivní rozpouštědla a silně alkalické přípravky, které by
mohly poškodit ochranný film. Dřevěné podlahy opatrně zametejte na sucho nebo používejte účinný vysavač.
Pokud jsou na podlaze nečistoty, které nelze odstranit
vysátím nebo zametením, můžete dřevěnou podlahu
vytřít, ale nepřehánějte to s vodou.
Rekonstrukci dřevěné podlahy lze snadno provést svépomocí. Stačí jen dodržet několik stavebních zásad.
Dřevěné podlahy ve starých domech jsou většinou jednoduché, podlahová prkna jsou přibita k příčným trámkům, kterým se říká polštáře. Ty jsou uloženy ve vrstvě
násypu většinou ze škváry či rozdrceného stavebního
odpadu. Pokud budete celou podlahu stavět znovu, odstraňte stará prkna i polštáře. Poté následuje odkopání
násypu do požadované hloubky. Nový násyp je nutné
udělat asi 8 cm pod úroveň budoucí podlahy. Na násyp následně umístěte dva krajní polštáře, jejichž rovinnost je nutné kontrolovat pomocí vodováhy umístěné
na liště. Přesně umístěné polštáře je nutné ještě dobře
poddusat podsypem. Poté upravte podsyp mezi polštáři; hladina posypu by se měla dotýkat spodní strany
podlahových prken a tvořit mezi polštáři jakýsi jemný
oblouk. Podlahová prkna se na polštáře kladou napříč.
Nejdříve se na polštáře volně položí asi 4 - 5 prken,
které srazíme k sobě. Poté do polštáře zatlučte špalík
dřeva tak, aby mezi posledním prknem a špalíkem byla
několikacentimetrová mezera. Do mezery vložte klín,
kterým prkna dobře stáhnete. Po přibití prken se špalík
vytáhne a celý proces se opakuje dále.

Ochranný nátěr
Základním předpokladem dlouhé životnosti dřevěné
podlahy je ochranný nátěr. V současné době je možné vybírat z několika možných způsobů, každý nabízí
jiné možnosti a ovlivní tak vlastnosti podlahy. Existují 3
možnosti: lakování, voskování, olejování.
O dřevu se říká, že dýchá. To znamená, že reaguje na
změny teploty a vlhkosti, proto je nezbytné podlahu
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ošetřit tenkou vrstvou lazurovacího nebo disperzního
laku. Lak je odolný vůči oděru, má protiskluzové vlastnosti a není náročný na údržbu. Obvykle se nanáší ve
třech vrstvách a dokáže tak podlahu ochránit před
nečistotami a tekutinami. Je možné volit mezi několika stupni lesku, mat, polomat a vysoký stupeň lesku.
Na lakované podlahy se nepoužívá ocelová drátěnka,
agresivní rozpouštědla, ani silné alkalické přípravky.
To všechno by mohlo podlahu poškodit. Těžký nábytek
by měl být vybaven plstěnými podložkami.
Naolejovaná nebo navoskovaná podlaha je tmavší a má
zvýrazněnou strukturu dřeviny. Olej je tvořen na přírodní bázi a dřevo hloubkově impregnuje, zachovává
mu pružnost a chrání ho před vysycháním a tvorbou
prasklin. Pro obnovení olejované podlahy není potřeba broušení, jako u laku, ale postačí jen obnovit vrstvu
oleje. Oleje i vosky propůjčují dřevu přirozený vzhled
s příjemným sametovým povrchem. Podlahy takto ošetřené jsou hygienické a snadno lokálně opravitelné bez
viditelného napojení nového a starého nátěru.

I radiátory potřebují péči
Na instalované radiátory bychom mohli použít barvy
ve spreji, ale není to praktické. Jednak se speciální barvy ve spreji vhodné na radiátory vyrábějí v omezeném
množství, a potom − je lepší použít štětce, hlavně takzvaný zárohák, kterým se dostaneme všude a radiátor
nemusíme složitě obkládat, abychom barvou ze spreje
nepotřísnili okolí.
Nejprve očistíme a odmastíme povrch těles, daleko pomaleji pak žloutnou a odolávají teplotě kolem100°C.
Potom povrch radiátoru zdrsníme ocelovým kartáčem
a místa s poškozeným nebo špatně přilnavým starým
nátěrem očistíme smirkovým papírem až na čistý kov. Je
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důležité dostat dolů všechny nesoudržné části povrchu,
nikde se se nesmí nic odlupovat. Nakonec radiátor zbavíme smetáčkem prachu, sundáme hlavici nebo ji zakryjeme maskovací páskou stejně jako ty části radiátoru,
které nebudeme natírat.
Základní barvu (nejčastěji syntetický email) důkladně
promícháme a nanášíme na dobře očištěný, suchý, hladký, vosku a mastnot zbavený podklad. Vydatnost barvy
je 5–8 m²/kg na jednu vrstvu podle savosti podkladu.
Pokud jako jako finální barvu zvolíme slonovou kost,
použijeme základovku bílou. Základní barvu necháme
před dalším natíráním 8–16 hodin zaschnout (při teplotě 20–24 °C). Teplota podkladu a okolí nesmí klesnout pod 10 °C, relativní vlhkost vzduchu by neměla
být vyšší než 75 %. Nižší teplota a vyšší vlhkost vzduchu
zpomalují zasychání. Po zaschnutí základního nátěru je
vhodné okraje opravených míst na viditelných (pohledových) plochách vybrousit brusným papírem do roviny
s ostatní plochou původního nátěru. Pak pokračujeme
první vrstvou vodou ředitelné barvy. Vydatnost nátěru
je asi 5–8 m²/kg na 1 vrstvu podle savosti podkladu. Barva při teplotě 20–24 °C zasychá asi 4–6 hodin. Aby byl
výsledek dokonalý, je potřeba nanést ještě další, finální
vrstvu barvy. Bude zasychat opět přibližně 4–6 hodin.

Příprava k nátěru dřevěných oken
Před zimou se také pustíme do renovace okenních
rámů a křídel, pokud to potřebují. Nejprve z nich odstraníme starý nátěr elektrickou bruskou s brusným
kotoučem, ručně smirkovým papírem nebo opálením
(tento způsob radši přenecháme profesionálům). Poté
dřevo dokonale obrousíme skelným papírem s hrubostí
30 – 40 a napustíme fermeží. Po zaschnutí se mastná
fermež musí dobře obrousit. Pak si dobře prohlédneme

venkovní stranu okenních rámů a křídel, která bývá často značně poničena nepříznivými povětrnostními vlivy.
Dřevo bývá měkké nebo dokonce shnilé. Takto postižená místa do hloubky vybrousíme ještě před napouštěním fermeží či luxolu.
Dnes se místo pomalu schnoucí fermeže obvykle používají rychleschnoucí syntetické nátěry. Nevhodné jsou
nitrolaky, které jsou tvrdé, nepružné a vystavené povětrnosti mohou rychle praskat a odlupovat se. Nehodí
se ani barvy dvousložkové, které působením UV záření
brzy praskají a drobí se. Univerzálně je vhodná speciální syntetická alkydová barva s hedvábným leskem.
Je stálá, odolná UV záření, má dlouhou životnost a lze
ji použít jako základ, mezivrstvu i konečný nátěr. První
vrstva barvy (tzv. základní barva) slouží k ochraně před
plísněmi, houbami a UV zářením, ale neodolá vodě,
proto musíme vždy nanést vrchní vrstvu (nebo několika), která navíc dá oknům nebo dveřím konečný vzhled.
Vybroušené propadliny vytmelíme dvousložkovým
polyesterovým tmelem na dřevo; běžný akrylátový tmel
není do venkovního vlhkého prostředí vhodný.

Základní a vrchní nátěr
V případě, že jsme upřednostnili klasický nátěr fermeží, provedeme základní nátěr nejlépe syntetickou barvou zředěnou ředidlem S-006 tak, aby jen slabě kryla.
Nátěr necháme 2 - 3 hodiny schnout, poté ho obrousíme skelným papírem č.80 - 100. Pak papírovou oblepovací páskou oblepíme skla a přidáme ještě jednu
vrstvu jen mírně ředěného základního nátěru. Můžeme
ji obarvit univerzální tónovací barvou. Otónovaná základní barva musí být vždy o něco světlejší než konečný
vrchní nátěr.
Poté nám zbývají už jen dva nátěry vrchní emailovou
barvou. První vrchní nátěr musí být řidší, aby se dobře
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spojil se základním nátěrem. Druhý nátěr provádíme po
24 hodinách. Vrchní nátěry musíme provádět v čistém,
bezprašném prostředí.

Jak na plot
Do renovace dřevěného plotu se můžeme pustit,
je-li původní lazura pouze oprýskaná a zašlá a dřevo samotné není příliš poškozené. Pro bezchybný
finální výsledek je stěžejní příprava podkladu.
Starou barvu odstraníme elektrickou bruskou s brusným
kotoučem nebo ručně smirkovým papírem. Podklad
musí být zbaven veškerých nečistot, prachu a především mastnot , které odstraníme nitroředidlem.
Ve struktuře dřeva se často objevují přírodní nedokonalosti, či mechanicky vzniklé rýhy a díry. Tato poškození
opravíme dvousložkovými polyesterovými tmely pro
venkovní použití. Můžeme také použít jednosložkové
tmely ředitelné vodou, které jsou po zaschnutí odolné proti vlhkosti. Inkriminované místo řádně očistíme
i do hloubky a naneseme špachtlí tmel. Vmáčkneme
ho do díry a vytvoříme takzvanou čepičku, kterou po
zaschnutí lehce zbrousíme smirkovým papírem do roviny. Musíme však počítat s tím, že tmel bude pod lazurou
vidět. Po přípravě podkladu přichází na řadu samotné
natírání, probíhající ve třech fázích. První je napuštění
dřeva základním impregnačním nátěrem proto hnilobě, ředitelným vodou. Po zaschnutí následuje vrchní
nátěr disperzním lazurovacím lakem v jedné až dvou
vrstvách. Lazurovací nátěry ponechávají dřevu jeho přirozený vzhled. Natírání by nemělo probíhat na přímém
slunci, za vysoké vlhkosti vzduchu nebo při příliš nízkých teplotách.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com

SPECIALISTA
na vysoušení vlhkého zdiva
Provádíme sanace:
• vlhkého zdiva
• vad betonových konstrukcí
• střech bytových a průmyslových objektů
• speciální hydroizolační aplikace
• obnovy hydroizolační funkce střech nátěry Dakorit

Provádíme zásadní a účinné aplikace, které vám i vaší nemovitosti pomůžou.

www.sanace-vape.cz
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KDYŽ PODZIM,
TAK NA GRILU
INZERCE

Tak jako šéfkuchaři restaurací sní o michelinských hvězdách, touhou zahradních
šéfkuchařů je být minimálně „Šéfem na grilu“ (tedy jako autor stejnojmenné show
a knihy, Zdeněk Pohlreich). Málokterá oblast kulinářského umění je ve světě tak
populární – griluje se na ledovci na Kaprunu, v Jižní Africe, za polárním kruhem ve
finském Kakslauttanen, ba i v Praze na Vltavě, ve člunu vybaveném grilem. A griluje
se samozřejmě na našich zahradách a terasách. Grilování je zkrátka životní styl, pro
který neexistuje začátek ani konec sezony.

BYDLENÍ | 97

Někdo vnímá podzim ve spojení s určitou nostalgií,
někdo tenhle čas neuvěřitelných barev považuje za
příležitost k zamyšlení a prostor pro nové plány. Jako
takovou kreativní výzvu čím kulinářské chvíle ještě víc
zpestřit a zahradní kuchyni dovybavit, co udělat v příští
sezoně jinak a možná velkoryseji. Tak se pojďme trochu
inspirovat, ne?

Češi na špici
V českých končinách grilovací vášni dobře rozumíme,
neboť ač to zní neuvěřitelně, patříme v této oblasti ke
světové špičce. Jak totiž vyplývá z průzkumu, grilování si někdy v životě vyzkoušelo šestadevadesát procent
Čechů a více než desetkrát ročně griluje každý čtvrtý.
Nepatříme náhodou také mezi nejvíc společenské lidi
na světě? O tom se sice v průzkumu nic neříká, ale docela by tomu nahrával fakt, že grilování přece není jenom o gurmánství, ale také o báječné příležitosti k rodinným a přátelským sešlostem… Tohle všechno a ještě
mnohem víc o nás výrobci vědí a tak není divu, že jsme
hýčkáni stále novými možnostmi, které naše stolování
pod oblohou bezpečně vedou do nejvyšších pater kulinářského umění.

Pár informací před akcí
Pro úplné grilovací začátečníky připomeňme, že pokud se touží zařadit mezi mistry grilu (a kdo by také
nechtěl), je třeba přijmout zásadní strategické rozhodnutí: pořídím si gril na dřevěné uhlí, gril plynový nebo
elektrický?
Romantické povahy nenechají dopustit na „klasiku“,
tedy na gril na dřevěné uhlí. Je ceněný pro vůni z připravovaných pokrmů a vůbec pro zážitky, které přináší.
Mezi nevýhody se sice počítá delší doba zahřívání, ale
co je to taková půlhodinka v grilovacím životě? Navíc
jsou tady přece QuickStart a QuickStop, funkce pro
rychlé rozpálení a rychlé uhašení žhavých uhlíků, kterými jsou některé grily na dřevěné uhlí vybaveny. Spíš než
rychlost zahřívání může vadit fakt, že třeba na balkoně
je jejich používání poněkud problematické. Jak už ale
bylo řečeno, výrobci pamatují na všechno, a tak si, samozřejmě nejen pro balkonovou romantiku, můžeme
pořídit bezkouřový gril.

Ach, ta vůně!
Plynový gril má řadu nesporných výhod, tou zásadní je
jeho rychlá příprava k použití. Někdo možná namítne,
že rychlost a pohodlí při grilování může zastínit například otázka skladování plynové lahve nebo absence
charakteristické grilovací vůně při přípravě pochoutek.
Dobrou zprávou je, že dokonce i tahle otázka je u některých typů grilů vyřešená díky takzvaným flavorizérům, které zabraňují kapání tuku a masových šťáv do
plamenů. A nejen to – přinášejí do grilovací magie tak
typickou vůni.
Vždy připravené k akci jsou také elektrické grily, k jejich plusům se mimo jiné počítá malý nárok na prostor
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a okamžitá připravenost k použití. I na balkoně, kde
neobtěžují sousedy kouřem, ale „jenom“ jim dělají chutě. K ideálu chybí poněkud omezená volnost pohybu
(bez připojovacího kabelu se zatím ještě neobejdeme)
a trošku té zmíněné voňavé romantiky.
Ke gurmánským trendům patří tepelná úprava uzením
a vůbec metoda pomalého vaření, což znamená, že na
výsluní popularity se mimo jiné vyhřívají grily vhodné
k vaření při mírných teplotách (například keramické).

Rozhoduje postup
Výběr toho pravého grilu není tedy zase tak úplně jednoduchý, v úvahu je třeba brát několik momentů. Protože si s největší pravděpodobností nechystáme zakoupit gril ze 24 karátového zlata (ale ano, i na takovém se
údajně dá, s příslušným kontem, grilovat), musíme zvážit, jakou sumu chceme do grilu investovat, jak často
ho budeme využívat, kde s ním počítáme. Na zahradu,
terasu, balkon nebo na cesty? A jak velké grilovací sešlosti máme v plánu pořádat? Ať už se rozhodnete pro
jakýkoliv z výše uvedených systémů, jisté je, že při výběru sehrává nepochybně své design a také jednoduché
zapalování. Podle některých odborníků ale ve výsledku
ani moc nepoznáte, jestli jste maso upravovali na grilu,
na plynu nebo na elektřině. Tedy – když máte správný
postup…

Zvete na barbecue nebo na grilování?
Říká se, že název „barbecue“ pochází z francouzského
barbe à la queue, což v doslovném překladu znamená
od vousů po ocas. Jiný zdroj zase praví, že název vymysleli severoameričtí trapeři, kteří způsob přípravy masa
převzali od indiánského kmene Arawaků. Dneska se
už těžko dopátráme, kdo byl úplně ten první, ale coby
společenská konverzace na podzimní zahradní party to
může být téma docela zajímavé. Zvlášť, když konverzaci
okořeníme informací, že jeden z prvních grilovacích receptů na porci masa vloženou mezi dva chleby pochází
už z dob antického Říma.
Vraťme se ale do reality – zvete tedy rodinu a přátele na grilování nebo na barbecue? Podle zakladatele
Barbecue University Stevena Raichlena je rozdíl mezi
grilováním a barbecue jasný: „Zatímco při prvním způsobu se surovina – steaky, kuřecí maso, ryby či zelenina
– opéká rychle a při vysoké teplotě na přímém ohni,
barbecue je pomalé opékání v kouři. K tomu se hodí
větší kusy masa, neporcovaná drůbež, vepřová pečeně
vcelku nebo žebírka.“ Dá se říci, že v českých zahradách
by si na své přišli gurmáni i gurmeti ze všech koutů světa. Víme si totiž rady s klasickým americkým barbecue,
se steaky, ale také s italskou pizzou, klobáskami, mořskými plody i s grilovanými jahodami. O české krkovičce
nemluvě.

Místo pro každého a pro všechno
Příjemná atmosféra u grilu, to je takový mix důležitých
ingrediencí jako dobrá společnost, labužnické speci-

ality, pohodové posezení. A protože touhou každého
hostitele je naservírovat atmosféru co nejpůsobivější,
je potřeba prostředí důkladně připravit. Improvizace
v den D a hodinu H totiž nemusí vždycky vyjít. I když
je zřejmé, že nebudete patrně pořádat party ve stylu
zahradní slavnosti Buckinghamského paláce pro devět
tisíc hostů, pár stohovatelných židlí nebo skládacích
křesel navíc se určitě neztratí.
Samozřejmostí by měl být stabilní rozkládací stůl (kvůli
stabilitě by deska dřevěného stolu měla být silná alespoň 2,8 cm), například s tzv. butterfly systémem, díky
kterému se plocha dá velmi jednoduše a výrazně zvětšit. K pohodě nepochybně přispějí servírovací a odkládací stolky, na kterých budou připravené příbory, talíře,
sklenice, mísy a misky, prostírání. Mezi praktické záležitosti, které život v kuchyni pod oblohou zjednoduší,
patří rovněž mycí stůl s dřezem a pracovní deskou nebo
alespoň kontejnery na použité nádobí.
A protože je téměř jisté, že podzimní počasí už příliš
hřejivých slunečních paprsků nenabídne, pozorný hostitel vybaví sezení nejen měkkými podsedáky, ale připraví pro zahřátí společnosti (tedy kromě nápojů) i deky.
Další cestou, jak si přivolat vzpomínky na teplé letní
dny a večery, jsou venkovní tepelné zářiče a terasová
ohniště, o nichž bude ještě řeč.

Čím dochutit atmosféru
Díky technologickým fintám, kterými současné grily
oplývají, se dá docela snadno v zeleni zařídit vpravdě
labužnická laboratoř. Současné grily jsou vybaveny ce-
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lou řadou vychytávek například v podobě automatického zapalování, rožně na elektrický pohon, digitální termosondy, která zajistí správnou teplotu uvnitř pokrmu
a dalších a dalších vymožeností.
Na úspěchu grilovacích seancí mají nepochybně zásluhu i nejrůznější doplňky, které zjednodušují kulinářský
život a jejichž rozmanitost je rovněž nekonečná – od
držáků na špízy, litinových roštů, lisu na hamburgery
po pizza kameny, na kterých můžeme společnosti připravit nejen italskou specialitu, ale také upéct chleba
či dezert. V nabídkách doplňků najdeme mimo jiné
praktické pomocníky pro jednoduché zapálení grilu,
nářadí, které usnadní čištění a údržbu grilu (třeba známý robotický čistič grilů). Kdo chce mít grilovací výbavu
kompletní, ten si pořídí i ochranné rukavice a grilovací
zástěru (některé typy už jsou vybaveny obracečkou, grilovacími kleštěmi, štětcem atd.)

Krbová balada
Samostatnou kapitolou hodování pod oblohou jsou zahradní krby, v nichž můžeme po celý rok grilovat, udit,
rožnit, péct, zkrátka kulinářským kreacím se v tomto
případě opravdu meze nekladou. Na trhu je velký výběr
typů, materiálů, povrchových úprav, barev a také příslušenství. Kromě představy, že u krbu strávíme báječné
gurmánské a společenské chvíle, je třeba při jeho výběru také brát v úvahu, že jde o jeden ze zásadních prvků
zahradní architektury. Od tohoto faktu by se také mělo
odvíjet rozhodnutí, zda zvolit krb jako solitér nebo rohovou sestavu, součást kuchyňského celku… Stálicí na

me přenést, kam potřebujeme – třeba na terasu.
Jinou šancí pro gurmány- romantiky je ocelové nebo
litinové topeniště, které je vlastně spojením zahradního krbu a otevřeného grilu. K multifunkčnímu topeništi si například můžete, kromě grilovací mřížky, pořídit
pánev WOK nebo pánev na smažení a speciality všeho druhu tak připravovat ve dvou výškových úrovních.
Také venkovní topeniště přeje hřejivé a voňavé atmosféře – topí se dřevem i grilovacími uhlím, k jeho výhodám mimo jiné patří i snadný přesun na kolečkách.
A pokud si vyberete některý z designových typů, může
se stát ozdobou zahrady i terasy.

Nažhavte si zimu
Pro někoho je představa grilování v zasněžené zahradě asi tak vzdálená jako cesta na Mars. Zatímco se ale
vesmírné putování k červené planetě má podle NASA
uskutečnit nejpozději v roce 2033, do sněžného hodování se můžete pustit už letos (tedy jestli napadne sníh).
Základem je gril s poklopem, který po celou dobu přípravy udržuje uvnitř stejnoměrnou teplotu a s nímž lze
dosáhnout kvalitního propečení surovin i v mrazu. Samozřejmě, že k zimnímu grilování nebudete z bezpečnostních důvodů používat běžný elektrický gril, který
nemá odpovídající stupeň krytí do venkovního prostředí. Určitě se vždycky vyplatí, poradit se s renomovanými
výrobci.
výsluní zájmu jsou originální krby z přírodního kamene a čím dál víc se také o slovo hlásí celokovové krby
s pečicím kamenem a udírnou, které v zahradě působí
efektně.
Společným trumfem zahradních krbů je ovšem jejich
hřejivá atmosféra, kterou přináší možnost posedět
si u otevřeného ohně dlouho i po skončení grilování
(přestože se teplota přehoupla třeba pod nulu). A tak
jako ke grilu, patří i ke krbu doplňky, bez kterých se
gastronomické zážitky nebyly dokonalé: soupravy na
ražniči, jehly s nosičem a motorem, odkládací poličky
a stolky, kotlíky, grilovací desky atd.

Vábivé posezení u ohně
Oheň odjakživa fascinoval (některé zdroje uvádějí, že
jej naši předci využívali už před miliónem let) a jeho
cestu k lidem provází mnoho příběhů. Řecký básník Hésiodos například vypráví, že bohové vzali lidem oheň
za trest, aby si nemohli vařit maso. Vše zachránil Prometheus, který v noci ukradl bohům uhlík z krbu a ve
fenyklovém stonku ho donesl lidem zpátky. Dneska
se sice u krbu vyprávějí poněkud jiné příběhy, nicméně fascinace ohněm zůstala, Láká nás jeho atmosféra,
teplo, a co si budeme namlouvat, kromě poetiky lákají
především pochoutky, které si na něm připravíme. Protože jsme ale současně šetrní k přírodě, pořizujeme si
ohniště, která neponičí trávník a navíc mají řadu výhod.
Jsou to vlastně taková maličké, ale praktické kuchyně,
které nepotřebují žádnou zvláštní údržbu. Ohniště na
plyn nebo na dřevo jsou navíc mobilní, takže si je může-

Přímo, či nepřímo?
Pro zimní grilování je vhodnější spíš nepřímá metoda,
kdy se grilování se podobá pečení. Pokrm se připravuje
mimo přímý zdroj tepla pod poklopem, propékání probíhá pomocí horkého vzduchu, který obíhá kolem roštu
(stejně tak jako funguje horkovzdušná trouba). Tahle
metoda je vhodná pro větší kusy masa, dejme tomu,
když chceme připravit kuřata. Pro úplnost připomeňme, že přímá metoda znamená přímé působení žáru na
pokrm a hodí se především pro jídla, která grilujeme
méně než 30 minut. Což jsou třeba populární steaky,
hamburgery nebo kotlety.
Ať už vás oslovil trend celoročního grilování, nebo se
rozhodnete, že si dáte přece jenom zimní pauzu, je
dobré gril před nepohodou ochránit. Například tak, že
jej, zbavený všech nečistot, umístíte do suchých, zastřešených prostor (plynová bomba nesmí být vystavená
mrazu), případně použijete ochranný obal.

Dobře roztavená terasa
Celoroční využívání terasy či pergoly není dneska ani
tak moc výjimečná záležitost a existuje přece nespočet
možností, jak si pobyt v chladnějším počasí zpříjemnit.
Například posuvným zastřešením terasy nebo dovybavením pergoly bočními stěnami, které jsou napojeny
na motor a dají se proto lehce stáhnout tlačítkem na
ovladači. Nepřízně počasí si tedy nemusíme všímat, pozveme hosty a zahájíme gurmánské radosti. Co třeba
s fondue?
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Tak jako o původu grilování nebo barbecue se asi navždycky budou vést diskuze, ani u fondue není všechno
jednoznačné. Přesněji řečeno, jistý je název, který pochází z francouzštiny a znamená tavený nebo rozpuštěný. A jisté rovněž je, že pokrm ze sýra roztaveného
nad ohněm pochází ze Savojska a z francouzské části
Švýcarska. I když existuje v mnoha variantách (sýrové,
masové, čokoládové a další), všechny druhy mají jedno
společné: na stůl se přichystají nástroje a suroviny ve
stavu syrovém, aby si každý svou porci připravil a dochutil sám. Fondue je nejenom labužnickou událostí,
ale také společenskou událostí, během níž čas a konverzace tak krásně plyne…
Na trhu jsou nejrůznější přístroje, keramické, litinové
či nerezové nádoby, sety a soupravy sestavené tak, aby
kulinářský zážitek byl co nejdokonalejší (však také fondue patří ke konceptům zážitkové gastronomie).
Soupravy na fondue mají rozličné varianty, některé obsahují hrnec, stojan, hořák, otočný karusel, misky, vidlice, lžíce, jiné jsou například sestavené ze dvou nádob
– nerezové na masové a keramické na sýrové a čokoládové fondue, někde jsou součástí otočné keramické
misky a nastavitelný plamen, mohou mít plynule regulovatelný termostat atd.

Svět na horkém stole
A ještě jednou Švýcarsko, které nám na terase tolik
chutná, konkrétně kanton Valais, odkud k nám přišla
další velmi společenská pochoutka: raclette. Gurmáni
vědí, že jde o tradiční švýcarské jídlo, při jehož přípravě
hraje důležitou roli stejnojmenný sýr. S raclette grilem
se ovšem dá připravit vynikající zelenina, maso, ryby
a další a další pochoutky. Také v tomto případě je u stolu každý sám sobě šéfkuchařem, pánvičku si připravuje
podle své chutě a fantazie. A abychom se s vařením na
terase podívali i mimo Evropu, tak zmíníme elektrický
teppanyaki gril neboli horký stůl, jak zní překlad z japonštiny. Milovníci japonské kuchyně určitě znají z restaurací teppanyaki coby kulinářskou show, v níž se
příprava pokrmů na speciálně upravených stolech odehrává přímo před hostem. Nezapomenutelné zážitky
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u teppanyaki grilu se ovšem mohou odehrávat i v soukromí, pokud rádi překvapujete společnost, vsaďte na
tuto metodu. Možná, že překvapí i někdo z hostů, když
stylově popřeje v japonštině: itadakimasu (dobrou chuť).

Co nás spolehlivě zahřeje
„Optimismus je teplo,“ prohlásil spisovatel a milovník
aljašské přírody Jack London. Možná, že kdybychom se
touto moudrostí řídili a přidali v životě trošku víc optimismu, bylo by o pár starostí méně… To je samozřejmě
mírná nadsázka, vraťme se do reality: například zmíněné posuvné zastřešení terasy, ohně, topeniště, krby
a další a další zahradní vymoženosti jsou přece výbornou cestou, kterak prodloužit čas strávený i v české
přírodě. Pro hřejivé teplo si přece můžeme pořídit například plynové zářiče (i stolní). Na výběr je řada typů,
u některých se dá nastavit výkon a teplotu si tak můžete regulovat. Populární jsou rovněž elegantní outdoor
infrazářiče, které jsou odolné proti povětrnostním vlivům, mohou mít také dálkové ovládání.
Zářiče i infrazářiče se vyrábějí v rozličných designech,
které se dají sladit se stylem zahradního nábytku a k dokonalosti atmosféry snad už chybí jenom design steaku.

Posviťme si do talíře
Při přípravě podzimní zahradní party je třeba také počítat s tím, že osvětlení přijde ke slovu o nějakou tu minutu
dřív, než v letních měsících a také, že světlo z romantické
svíčky patrně k přípravě delikates stačit nebude. Sázkou
na jistotu jsou samozřejmě venkovní nástěnná svítidla,
podvečerní a večerní náladu podtrhne i populární LED
osvětlení. V případě, že zvolíme vhodný typ a správné
rozmístění, bude jeho dekorativní přínos, zvlášť v malebných barvách podzimu, působivý. Pokud sluníčko
bude přát, můžeme si solárního osvětlení ještě nějaký
čas užívat, ale na zimu bude lepší, zařízení přestěhovat
pod střechu. Jednak dny, byť slunečné, nejsou zase tak
moc dlouhé a baterie se nestačí nabít a jednak ochranou
před mrazem prodloužíme bateriím životnost.
Text: Stanislava Bezděčková,
foto: Shutterstock.com

Lightway – křišťálová skleněná kopule
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.

Lightway – Blue
Performance patent
zabraňuje úniku
tepla v zimě, v létě
se místnost sluncem
nepřehřívá.

Lightway – světelné
potrubí s výkonnými
zrcadly, díky kterým
teče světlo dovnitř.

Lightway - skleněný rozptylovač světla, přivedené světlo
rovnoměrné rozprostře po místnosti v jeho přirozených barvách.

KAM NECHODÍ SLUNCE,... MALÁ LEA UŽ VÍ,
JAK PŘIVÉST SLUNCE DO DOMU.
Jako děti jsme na sluníčku odrážely zrcátkem prasátka.
Jako dospělí dnes dokážeme přivést slunce do tmavých prostor kdekoliv v domě.
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NEJLEPŠÍ TIPY, JAK
VYBRAT SPRÁVNÝ
SVĚTLOVOD
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Lightway – křišťálová skleněná kopule
sbírá slunce, nestárne a zůstává čistá.
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Lightway – světelné potrubí s výkonnými
zrcadly, díky kterým teče světlo dovnitř.
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Lightway – Blue Performance patent
zabraňuje úniku tepla v zimě, v létě
se místnost sluncem nepřehřívá.
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Lightway - skleněný rozptylovač světla,
přivedené světlo rovnoměrné rozprostře
po místnosti v jeho přirozených barvách.

Víte o tmavé místnosti, ze
které by přivedené slunce
udělalo hezčí místo?

Napište nebo volejte na
235 300 694

www.lightway.cz

ZAHRADA PODLE VAŠICH PŘEDSTAV
ANEB KOUSEK RÁJE HNED ZA DOMEM
Pokud máte to štěstí a alespoň kousek prostoru ideálně hned za vaší nemovitostí,
využijte toho. Pohrajte si s ním. Odměnou vám bude prostor, kde bude radost odpočívat, nabírat nové síly, setkávat se s přáteli. Navíc nejen ve chvílích nicnedělání, ale
i při budování zahrady se odreagujete od všedních starostí a zapomenete na všudypřítomný stres.

Pobyt na čerstvém vzduchu patří vedle pravidelného
pohybu a vyváženého jídelníčku mezi základní pilíře
zdravého životního stylu. Jak tedy trávit co nejvíce času
venku? Na své zahradě. Pokud máte volný „plácek“
a přemýšlíte, jak jej využít, respektive jak vůbec začít
a zahradu založit. Poradíme vám. Probereme i jednotlivé zahradní prvky – technikou počínaje, plotem konče.

Terapie zahradou
Před tím než se pustíte do založení zahrady, měli byste
si vůbec promyslet, co od zahrady očekáváte, jak a kdo ji
bude využívat. Nejde jen bez rozmyslu tady postavit lavičku, tu nasadit ovocný strom a opodál zrýt dva záhonky.
I zahrada musí mít nějaký koncept, jehož se při budování
budete držet. Neznamená to, že když zde nejsou „ohraničené“ místnosti jako v domě, že jednotlivé celky nebudou
plnit konkrétní funkci. A i na zahradě by na sebe měly
tyto celky chytře navazovat. Vše má prostě svá pravidla.
Univerzální návod sice neexistuje. Jinak bude sloužit menší zahrada u novostavby, jinak ta rozlehlá v zahrádkářské
kolonii. Navíc jen vy víte, jak vám uspořádání bude v praxi
nejlépe vyhovovat, ale přesto je dobré držet se některých
obecných pouček.
Dále byste si měli rozmyslet, kolik jste ochotni do své zahrady investovat finančních prostředků. Jak moc na vybudování spěcháte, jestli třeba do budoucna plánujete bazén, jezírko nebo třeba letní kuchyni. Mezi další vstupní
faktory patří i orientace pozemku ke světovým stranám,
kvalita půdy, také to, jaký je terén vašeho pozemku – ro-
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vinatý či do svahu. Vlastníte psa či jiné zvířectvo? To všechno hraje roli.

Překážku využijte ve svůj prospěch
Rovinatý pozemek – to je výhra v loterii, ale ani jako
majitelé toho svažitého si nemusíte zoufat. Svah lze
upravit terasovitě, případně ve svahu založit krásnou
dominující skalku. Bez zajímavosti nejsou ani zídky
z přírodního kamene, případně zídky z typizovaných
tvarovek.
Prakticky nejdůležitějším místem vašeho venkovního
ráje je ale její obytná část. Ta slouží k onomu vysněnému venkovnímu odpočinku a relaxaci. Většinou navazuje přímo na dům formou nějaké otevřené terasy či
kryté pergoly. Návaznost na dům je praktická z důvodu
komfortu – chcete si uvařit kávu či pro své přátelé připravit venkovní pohoštění? Koho by bavilo se šálkem
kávy putovat přes lán pozemku.
A pokud návaznost na dům není z hlediska uspořádání
možná, vyřešit to můžete třeba tzv. letní kuchyní – ve
své skromnější podobě může být ale praktická i v případě blízkosti domu. Vybudujete si zde dostatečné zázemí pro fungování pod širým nebem a odpadne vám tak
věčné přenášení venkovního nádobí.
Na terasu je vhodné navázat okrasnou část zahrady se
zajímavými solitérními rostlinami, bazén nebo jezírko či
prostor pro grilování či uzení s krbem nebo ohništěm.
Když se ještě vrátíme k samotné terase, nezapomeňte
umístit třeba truhlíky s bylinkami – jsou nejen dekorační,

Moderní stroj s bohatým
příslušenstvím, který orá i seče
DAKR PANTER FD-5
Nová pohonná jednotka Panter FD-5 je multifunkční nosič, který umožňuje připojení různých pracovních nástavců. Tyto pracovní nástavce jsou kompatibilní se stávajícími stroji DAKR Panter. Zaujal Vás tento stroj jako sekačka
nebo mulčovač? Chcete si ulehčit práci se senem díky pásovému obraceči? Nebo hledáte pomocníka pro obec,
který si poradí s odklízením sněhu, solením komunikací atd.? Jestli už teď souhlasně povykujete hlavou, tak právě
Panter FD-5 by mohl být ta správná volba.
Stroj Panter FD-5 umožňuje starším či nemocným lidem, kteří mají problémy s chůzí, aby mohli zvládnout práce
kolem domu a na zahradě, které dříve dělali, ale nyní jim to už jejich zdraví a fyzická kondice neumožňuje.
Stroj také umožní šetrně udržovat krajinu (sekat, mulčovat či shrabovat trávu na loukách) s vyloučením těžké
techniky, je proto vhodný pro použití v chráněných krajinných oblastech i v dalších ekologicky citlivých místech.
Tento pomocník umožní rovněž udržovat členité a hůře přístupné plochy, kde se těžká technika pro své rozměry
nedostane.
Panter FD-5 je díky své kompaktní velikosti, vysoké stabilitě a minimálním nárokům na údržbu určený pro široké
spektrum uživatelů. Jeho snadné ovládání oceníte při práci na svých zahradách, vinohradech, údržbě zelených
ploch i v komunálním sektoru. K Panteru FD-5 připojíte pluh, brány, vyorávací radlici, valník, ale také veškeré příslušenství pro stavebnici Panter. Veškeré čelní pracovní nástavce jsou ihned k dispozici, jedná se o dvoubunovou
sekačku, diskovou žací lištu, pásový obraceč píce, cepákový mulčovač, zametací kartáč a různé další příslušenství.
Výhodou této zcela nové výrobkové řady, že lze použít současné pracovní adaptéry stavebnice Panter. Pro polní
práce zase můžete použít nastavovací tělesa, pluhy, radlice, brány a kypřiče, které jste používali u jednoosých
malotraktorů.

NOVINKA
PANTER FD-5
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Pracovní funkce stroje:
– orba, bránování, kypření
– vyorávání brambor
– bubnové a diskové sečení
– obracení a hrabání sena
– nožové a cepákové mulčování
– provzdušňování trávníků
– převážení nákladů
– zametání nečistot se sběrem
– frézování a odhrnování sněhu
– rozmetání soli a umělých hnojiv
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Kontakt na výrobce: DAKR spol.s r.o., Čs. Armády 210, 753 01 Hranice na Moravě, tel.: 581 616 141,

mobil: 730 516 090, e-mail: prodej@dakr.cz
Pro více informací, ceny a instruktážní videa navštivte webové stránky www.dakr.com

ale jejich využití v kuchyni pozdvihne vaše kuchařské
umění, prospějete svému zdraví a mnohé využijete přímo venku jako koření při letním grilování či na dochucení zeleninových salátů.
Chcete pěstovat klasickou zeleninu? Tak nezapomeňte
užitkovou část od té relaxační dostatečně oddělit. Samozřejmě nejlépe zelení – mohou to být stříhané či volně rostoucí ploty z okrasných keřů, použít se dají i keře
drobného ovoce.

Zahradní nábytek aneb Kdo má židli, ten
bydlí
Nepodceňujte ani výběr venkovního nábytku. Jde o vaše
pohodlí, ale při koupi berte v potaz také náročnost následující údržby či to jak nábytek zapadne do celkového pojmu vaší zahrady.
Na trhu je opravdu velká nabídka – od nábytku dřevěného, přes ten kovový, až po méně finančně náročný, avšak
prakticky skladný nábytek z plastu. Jestli však chcete něco
netradičního, možná vás zaujme jeden z trendů poslední
doby, který má v sobě i další poselství a tím je recyklace zajímavého materiálu. Konkrétně se tedy jedná o nábytek ze
dřeva z vinných sudů. Před několika lety byl velkým hitem
nábytek z dřevěných palet. Nyní se o slovo hlásí staré sudy.
Nábytek z použitých sudů je naprosto jedinečný a nezaměnitelný. Je to dáno už od prvotní výroby sudu, která z větší
části probíhá ručně. Sudy mají tudíž různé zakřivení dužin,
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tedy prkének, ze kterých je sud vyroben. Tloušťka dřeva je
téměř vždy stejná, cca 25 – 30 mm. Dalším unikátním faktorem je patina na sudech. Materiálem, ze kterého jsou sudy
a následně nábytek vyrobeny, je dubový masív.

Na zahradu patří bazén. Anebo ne?
K létu patří koupání a to pak i přes nutnou péči, oceníte, když máte na zahradě bazén. Není nic lepšího, než
se v parnu osvěžit skokem do vody.
Bazény mohou být nejrůznějších rozměrů a tvarů, zapuštěné v zemi i volně stojící. Záleží na dispozicích
zahrady a vašich finančních možnostech. Dostatečné
osvěžení poskytnou už bazény (včetně filtrace) do deseti tisíc korun.
A pokud nepatříte mezi příznivce klasických bazénů,
nabízí se třeba koupací jezírko. Tyto netradiční „bazény“ pochází z Německa a Rakouska, kde jsou populární
už několik desítek let. U nás si pomalu ale jistě také
získávají své příznivce a právem.
Koupací jezírko v sobě totiž spojuje výhody klasického
bazénu s funkcí dekorační. Kromě toho, že vám jezírko
poskytne možnost osvěžení, bude vás těšit i jen pohledem na vodní hladinu obklopenou zajímavými rostlinami a kamením.
Jezírko je sice uměle vytvořené, snaží se však opticky
i funkčně přiblížit přírodním jezerům. Čištění vody je
zajištěno speciálními vodními rostlinami. Vodní plocha

na vaší zahradě má následně i vliv na její mikroklima,
a to díky ochlazování a zvlhčování vzduchu.
Funkčně je jezírko rozděleno na dvě zóny – hlubokou
koupací a mělkou, kde jsou umístěny právě „filtrační“
rostliny. Díky důmyslnému systému nepotřebují klasická koupací jezírka žádné umělé čistící zařízení. Potřebují však dostatečnou plochu – minimálně 80 m2.
Pokud prostorem nedisponujete i tak může mít váš bazén podobu jezírka, musíte jej však doplnit bazénovou
filtrací.
A co takhle sud? Nemyslíme ten klasický na chytání dešťové vody, ale ten koupací. Je to vlastně nádrž válcového tvaru, naplněná vodou, určená k relaxaci. Sestává
z nosného dřevěného korpusu, tepelně izolační vrstvy,
vnitřního pláště, kamen na dřevo umístěných ve vodě
a laviček na sezení. Koupací sud je tedy určen pro relaxaci a celkové fyzické a duševní uvolnění.

Radost i starost
Zahrada to ale není jen lenošení s nohama pěkně vysoko na zahradním lehátku. Je to hlavně celoroční pravidelná péče. K tomu, aby vám šla práce pěkně od ruky,
vám pomůže odpovídající zahradní technika.
Asi jako první vás napadne sekačka. Vybírat budete z různých typů, předně však dle rozlohy pozemku,
a s tím souvisejícím druhem pohonu – benzínová či
elektrická? Dále musíte zohlednit její výkon, přítom-

nost či absenci sběrného koše, případně z jakého materiálu koš bude.
Vedle sekačky je – pokud se toužíte stát majitele „anglického“ trávníku – užitečné pořídit si tzv. vertikutátor. Prostřednictvím jej odstraníte z trávníku nánosy
plsti a provzdušníte vrchní vegetační vrstvy. Plsť se tvoří
v průběhu vegetace a vzniká buď jako zbytky posečené
trávy, část tvoří i odumřelé rostliny, plevel či mech. Vertikutace patří k základním činnostem v údržbě trávníku
a ten bude moci opět dýchat. Zajistíte rychlejší průsak
vody a živin, přívod světla a lepší cirkulaci vzduchu.
Dále se připravte na to, že budete potřebovat, strunovou sekačku, zahradnické nůžky, případně kompostér.
Zbytek záleží na vašem zahradnickém umu a počínání.

Olemujte ji pěkným plotem
Materiálů na trhu je celá řada – plot můžete zbudovat
dřevěný, drátěný, kamenný, zděný, betonový, ale také
živý. A každý druh oplocení má samozřejmě svá pro
a proti. Než začnete budovat, měli byste se předem seznámit s tím, co daný materiál vyžaduje z hlediska technického, finančního, ale také následné údržby – přece
jenom i časové možnosti má každý jiné.
Jednotlivé materiály mají navíc odlišnou životnost. Některé potřebují pravidelnou péči, jiné jsou téměř bezúdržbové. Navíc i následná péče něco stojí a tato údržba pak
prodražuje na první pohled levnější variantu.

Plot je důležitým architektonickým prvkem. Měl by
tak samozřejmě respektovat charakter vašeho domu
a vhodně jej doplnit. Od toho se pak právě odvíjí zmíněný materiál, ale také tvar či barva.
Přihlédnout byste měli také k dopravní infrastruktuře
v těsné blízkosti vašeho příbytku a místním zvyklostem,
zda zapadne do rázu okolí. Ne všude se musí váš favorit hodit. A jistě nechcete, aby váš plot vzbuzoval údiv
a působil „jako pěst na oko“.
Z čeho můžete vybírat?
Snad finančně nejdostupnější jsou ploty drátěné. Naprostá klasika, jejíž výhodou je nejenom cena ale i rychlost s jakou může být postaven. Na druhou stranu moc
parády a ani soukromí s ním nenaděláte. Vhodný je třeba na větší pozemky a užitkové zahrady.
Mezi levnější a téměř bezúdržbové možnosti patří ploty
plastové. Vyhnete se natírání, jsou odolné proti škůdcům a „lesk“ jim navrátíte, když je čas od času opláchnete vapkou. Plastové ploty se vyrábí přímo z PVC, případně z recyklátu. PVC ploty mají dlouhou životnost,
ještě delší než ty z recyklátu, které se po čase mohou
začít vydrolovat.
Na druhé straně z hlediska finanční náročnosti jsou ploty kované vyrobeny technologií žárového zinkování.
Odměnou za vynaloženou investici vám bude bezúdržbovost a extrémně dlouhá životnost – vydrží i přes 50 let.
Takovou specialitou jsou pak ploty živé, které mají bezesporu své kouzlo, ale musíte u nich počítat s nutnou
péčí. Cena se různí dle použitých dřevin, při výsadbě
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mladých rostlin se vám navíc nemusí hned napoprvé
všechny uchytit. Než plot vyroste, měli byste se tak obrnit trpělivostí.

Zídka jako plot
Hitem posledních let jsou ploty betonové. A ne nebojte
se, nejde o žádné nevzhledné bednění. Různě barevné
i profilované – jednostranně i oboustranně – panely se
zasadí pevných sloupků. Tento typ oplocení se vyznačuje
velkou stabilitou, snadnou montáží bez nutnosti kopat
základy a životností 40 až 50 let. Hodí se tam, kde chcete
mít zaručeno stoprocentní soukromí.
Tzv. gabionové ploty jsou vlastně drátěné konstrukce
vyplněné kamením. Plot může být sám o sobě pouze
gabionový a pak se hodí všude tam, kde se chcete vyvarovat zvědavých pohledů kolemjdoucích či sousedů.
Případně je možné gabionové prvky kombinovat třeba
s dřevěnými plaňkami či železnou výplní. Většina firem
nabízí řešení na míru, takže si vyberete vlastní kombinaci kamene, kovu a dřeva.
A kamenný nemusí být na vaší zahradě pouze plot. Pokud to dispozice a finance dovolují, tak kde je to vhodné, můžete zahradu doplnit o nejrůznější zídky, tarásky,
samozřejmosti jsou pak zahradní chodníčky. Ty nejenže
zahradu vkusně doplní, současně jsou vysoce funkční,
kdy zamezíte pošlapání nejrůznějších rostlin.

Text: Kamila Ondráčková,
foto: Shutterstock.com
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OKNA, DVEŘE VCHODOVÉ A BALKÓNOVÉ
INTERIÉROVÉ DVEŘE
VČETNĚ ZÁRUBNÍ
ŽALUZIE, PARAPETY,
SÍTĚ PROTI HMYZU
NOANO group s. r. o.
Hlavní 88, Větrušice, 250 67 Klecany
tel.: 777 911 566, 777 911 567
e-mail: obchod@oano.cz

www.noano.cz
INZERCE
noano.indd 1

24.10.2017 16:49:05

Leatherman WAVE® – Nářadí do kapsy
Leatherman WAVE je dlouhodobě nejprodávanějším multitoolem
své kategorie. Vděčí za to především své univerzálnosti: naleznete v něm vše, co můžete potřebovat v domácnosti, na zahradě, či
při delším výletu. Tento model se pyšní dlouhou historií a vývojem,
který už dosáhl téměř dokonalosti. Silnější a robustnější kombinované kleště jsou doplněny pilkou s dvouřadými zuby, kvalitními
nůžkami na různé materiály, oboustranným pilníkem s diamantovou plochou. Samozřejmostí je řada šroubováků, včetně jemného
hodinářského, stejně jako dvojice otvíráků – na láhve i na konzervy.
Chcete vyhrát jeden z krásných multitoolů?
Stačí zodpovědět soutěžní otázku
Soutěžní otázka:
Kolik nástrojů obsahuje
multitool Leatherman Wave?

Odpověď posílejte na
soutez@inpg.cz
heslo multitool

Více na www.leatherman.cz.

ZÁRUKA 25LET

BÍLÉ SPÁRY ZA PÁR MINUT

CHYTRÝ ROBOT KOBOLD VR200

Trápí vás zašedlé či dokonce začernalé spáry okolo vany, sprchového koutu, umyvadla nebo za dřezem a nechcete složitě vytrhávat
starý silikon a aplikovat nový? Ceresit RE-NEW obnoví starý silikon
během chvilky. Aplikace je tak
snadná jako když používáte
zvýrazňovač. Původní silikon
není třeba odstraňovat, jednoduše jej nanesete přes něj.
Ceresit RE-NEW dlouhodobě
odolává plísním, povrch je po
aplikaci chráněn proti zachycení a tvorbě spor plísní. Rozlučte
se se zašlými spárami a získejte
zářivé bílé spáry.
Doporučená MOC: 119 Kč,
zakoupíte v hobby marketech
a stavebních potřebách.

Kobold VR200 je charakteristický tvarem písmene D, díky
němuž zvládne úklid ve všech koutech, a laserovou navigaci,
která okamžitě vytváří mapu okolního prostoru. Další senzory
zamezují pádu ze schodů či nárazu do nábytku. Překoná překážky až do 2 cm výšky a uklidí i pod většinou nábytku. Li-Ion
baterie zaručí chod až po dobu 90 minut a pokud se její kapacita
sníží pod limitní úroveň, robot se sám vrátí dobít a poté opět
pokračuje v úklidu tam, kde předtím
skončil. Velkým kladem je také
jeden z nejvyšších sacích
výkonů na trhu, až trojnásobný oproti srovnatelné konkurenci.
Vše probíhá zcela
automaticky a bez
zásahu majitele.

www.stop-vlhkosti.cz

Více na www.chytry-robot.cz

AVANTGARDNÍ PÉČE O PRÁDLO

CHLADNIČKA, KTERÁ MĚNÍ BARVU
Dnešním velkým trendem je přizpůsobování na míru – a to nejen u nábytku nebo oblečení, ale i domácích spotřebičů. Bosch je
prvním výrobcem, který představuje kombinovanou chladničku
s mrazničkou, která může měnit barvu. Barvu chladničky už nemusíte vybírat na roky dopředu, ale kdykoli můžete jednoduše
vybrat jednu z 19 atraktivních barev – od slunečnicově žluté přes
višňově červenou až po módní odstíny limetkově či mátově zelené.
Výměna je díky speciálnímu systému držáků a magnetů neuvěřitelně jednoduchá, barvy tak můžete měnit dle libosti znovu a znovu
a kdykoli přizpůsobit atmosféru v kuchyni aktuální náladě.

Nové modely praček a sušiček značky Siemens zaujmou na
první pohled svým nevšedním vzhledem i vlastnostmi. Ovládají se jako chytré telefony pomocí 5palcového, barevného,
dotykového displeje, který se nachází na zkoseném panelu.
Avantgardní pračky vstupují do nového segmentu
s kapacitou bubnu až 10
kg prádla. Poprvé si budou
moci zákazníci vybrat mezi
technologiemi i-Dos a sensoFresh. Zásobník pračky
s i-Dos stačí jednoduše naplnit tekutým pracím prostředkem jednou za 20 cyklů praní a speciální senzory
pokaždé automaticky nadávkují přesné množství
prostředku.

VYSAVAČE DYSON BALL - VHODNÉ PRO ASTMATIKY A ALERGIKY

SKLENĚNÁ ŽEHLIČKA REDEFINE

Vysavače Dyson jsou ideálním vybavením domácností s alergiky a astmatiky. Jsou totiž schopny odstraňovat prachové částice od velikosti
0,3-0,5 micronů – pro zajímavost je průměrná velikost roztoče 1 micron.
Přístroje jsou testovány již od roku 2001 nejen ve vlastní mikrobiologické laboratoři, ale zároveň také v rámci nezávislých institucí jako
British Allergy Foundation, či aha! Swiss Allergy Centre. V roce 2017
se vysavači Dyson zabýval ve srovnávacím testu také časopis dTest –
jako jediná z testovaných značek obdržel Dyson 100% hodnocení
za filtraci prachu.

Pokud si lámete hlavu nad výběrem té správné žehličky,
máme pro vás zaručený tip. Velmi praktickou skleněnou žehličku s originálním designem z dílny britského výrobce Morphy Richards. Redefine skleněná žehlička je vyrobena z odolného materiálu, vypouští jemnou mlhu, která dokáže působit
až do hloubky vláken a lehce tak odstraňuje záhyby. Při tom
spotřebovává o 80 % méně vody než většina parních žehliček.

ZATEPLOVACÍ STĚRKA

Koberce BRENO
nabízí v síti specializovaných prodejen kompletní
sortiment podlahových krytin metrážové koberce bytové, zátěžové
nebo vlněné v široké škále barev, vzorů
a materiálů. Připraveny jsou originální a luxusní
kusové koberce v klasických i moderních vzorech.
Moderní PVC a vinylové podlahové krytiny z naší nabídky
dokonale imitují dřevo nebo dlažbu.

BRENO.cz
58x v ČR

CAG PŘINÁŠÍ NOVINKY V SORTIMENTU

no-MojeBydleniPR-1017_105x95.indd 1

BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

• K INTERIÉROVÉMU ZATEPLENÍ
STUDENÝCH STĚN
• K ZATEPLENÍ ŠPALET
• KE ZLEPŠENÍ TEPELNÉ POHODY
• K ZABRÁNĚNÍ PROSTUPU
CHLADU A ÚNIKU TEPLA
• K ANTIKONDENZNÍ ÚPRAVĚ
POVRCHŮ
• K OMEZENÍ TEPELNÝCH MOSTŮ
• K ZABRÁNĚNÍ VZNIKU PLÍSNÍ
• K ÚSPOŘE ENERGIÍ
• IDEÁLNÍ DO NEPRAVIDELNÉ
VYTÁPĚNÝCH OBJEKTŮ
• ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÝ,
BIO CERTIFIKÁT
• 12 LET NA TRHU

8.10.2017 22:47:33

Český výrobce interiérových dveří, obložkových zárubní, vestavěných skříní, šaten, a dalšího nábytku na míru přináší každoročně
zákazníkům něco nového. Tento rok zařadil do portfolia čtyři nové
dekory laminátu pro všechny své výrobky. Zajímavou
novinkou v sortimentu je
také hliníková obložková
zárubeň pro posuvné dveře a další dobrou zprávou
je určitě dlouhodobé snížení ceny nejoblíbenějšího mléčného druhu skla
Matelux. Tím ale novinky
nekončí. Více se dozvíte
přímo ne webu výrobce
dverecag.cz nebo na kterékoli vzorkové prodejně,
které jsou po celé republice.

Info: www.tk-therm.cz, info@tk-therm.cz
Hotline - podrobné a praktické rady od
výrobce:
Karel Trčálek: +420 724 448 335

PŘEDPLATNÉ bydlení
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ...............................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: .........................................................................................
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VELKORYSÝ

Ano, objednávám roční předplatné titulu Moje bydlení za 299 Kč.

OBÝVÁK

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?
Držíte v ruce aktuální vydání časopisu Moje bydlení. Možná se právě teď rozhodujete, zda ho nadále shánět
po distribučních místech, nebo si ho zajistit prostřednictvím předplatného

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

Budete mít jistotu, že získáte všechna následující čísla časopisu.
Za časopis ve stejné kvalitě a rozsahu jako jsou jiná periodika určená lidem zajímajícím se o bydlení
zaplatíte víc než o polovinu méně.
Budete-li patřit mezi 50 vylosovaných předplatitelů, můžete se těšit na krásný dárek.

PODZIMNÍ OPRAVY DOMU
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

SCHOVÁVACÍ

VYCHYTÁVKY

MODERNÍ DOBA

LEDKOVÁ, NEBO STARÁ TRADICE?

Tři jsou
mnohem více
než dvě

Už za tři
střešní okna
VELUX s trojsklem

3×500 Kč
zpět.*

„Ano, čekáme třetí, proto jsme si při rekonstrukci dětského pokoje
vybrali to nejlepší – střešní okna VELUX s trojsklem. Mají nadčasový
design a vynikající izolační vlastnosti. A protože jsme je nyní získali
výhodněji, mohli jsme přidat i střešní okno nad schodiště.”
Akce platí od 15. 9. do 31. 10. 2017.
*Podmínky a ostatní varianty akce Cash back naleznete na: www.velux.cz/akce.
www.velux.cz • 531 015 511 • Vzorkovna Praha a Brno

Předchozí stav

Střešní okna

PALETA
PODZIMU
na nových kusových kobercích
z kolekce Amore

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 58x v ČR

BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

