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Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
za chvíli je tu advent, ve vesnicích
i městech se budou rozsvěcet vánoční stromečky, chystají se vánoční
trhy, jen ta vánoční atmosféra se na
a ne dostavit… Venku se střídá déšť
s větrem a ladovská zima je opět jen
na pohlednicích.
Jak bychom si všichni přáli bílé Vánoce na sněhu, které už jsme pár
let nepoznali… Nicméně i bez sněhu jsou Vánoce za chvíli tady a my
jsme proto, samozřejmě, připravili
několik článků na toto téma. Hovořit budeme o pomocnících, které rádi
najdeme pod stromečkem a samozřejmě o vánočním úklidu, který nás
za chvíli čeká. Možná si řeknete, že
to zrovna není vrchol romantiky, ale
věřte, že některý z našich elektronických pomocníků, o kterých v tomto
čísle píšeme, jistě partnera náležitě
potěší a pomoc s vánočním úklidem
by zase jistě potěšila vás... A pokud
nechcete o Vánocích ještě ani slyšet?

Potom jsou tu samozřejmě inspirace
pro krásné bydlení.
Protože centrum rodiny leží v kuchyni, musíme si rozhodně povědět
něco o tom, jak zařídit novou kuchyň a jaké spotřebiče do ní vybrat.
Samozřejmě nesmí chybět nové
trendy v ložnicích či zajímavá řešení
INZERCE
moderně pojatého prostoru. Dozvíte
se jak mít po všech stránkách zdravý
domov a jak vyřešit úložné prostory.
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 zimu 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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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
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NÁBYTEK V DOMĚ

MUSÍ LADIT
Pokud toužíte po domě, který bude
i z designerského hlediska mít nějaký
řád, držte se několika zásadních
pravidel.

INZERCE
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Možná jste si při zařizování domu či bytu řekli, že to
zvládnete sami. Bez architekta, bez designéra. Ano,
jde to, proč nebýt originální a svému domovu vdechnout něco málo ze svého já. Ovšem pozor, abyste se
ve výsledku nesetkali se zklamáním. Toho se vyvarujete,
když se budete řídit několika základními pravidly.

vali, měli byste z domova cirkus. Zvolte si jen tři odstíny, které spolu budou ladit, a které budete ve všech
místnostech cudně kombinovat, ideálně tón v tónu.
A v jednotlivých místnostech si můžete pohrát s různou
sytostí – do ložnice zvolte světlejší tóny, do kuchyně
zase o něco tmavší.

Zvolte jeden styl

Vybíráme sedačku

Možná nejste zcela vyhranění a líbí se vám různé styly. Kuchyň si představujete spíše moderní, ale obývák
byste přeci mohli poskládat ze starožitných kousků po
babičce. To je ale chyba. Zásadou číslo jedna je zvolit
jeden styl a toho se držet. To ale neznamená, že do moderního interiéru nemůžete zakomponovat nějaký ten
starožitný kousek. To můžete, ale jen jeden. Zacházejte
s ním jako se solitérem, se skutečnou ozdobou. Doslova
ho vystavte na odiv. Starožitné kousky se do moderního
interiéru hodí, ale po jednou kousku.

Samostatnou kapitolou je výběr nábytku. Začněme sedací soupravou do obýváku, která bývá nejvíce využívaným kusem nábytku v každé domácnosti. Nejprve byste
si měli ujasnit, zda-li chcete sedačku rozkládací, zda má
disponovat úložným prostorem, zda má být polohovací,
rovná či rohová. Neméně důležitá je pak volba použitého materiálu a s ním související způsoby čištění. V první
řadě by sedací souprava měla být pohodlná. Nezdráhejte proto si jí předem vyzkoušet, jak se na ní sedí či leží.
Důležitá je i funkčnost. Vyzkoušejte siproto její stabilitu
a jak se popřípadě rozkládá. Prohlédněte si i konstrukci
sedačky. Velmi důležitý je i materiál a kvalita potahu
včetně provedení čalounických prací. Mějte na paměti,
že čím méně švů na sedačce najdete, tím je větší pravděpodobnost, že se čalounění bude „vytahovat“. Kvalitní potah poznáte podle jeho pevnosti, vysoké hustoty
a dobrých udržbových vlastností. Švy by potom měly
být rovnoměrné a měly by na ně být použity kvalitní
nitě. Ty nekvalitní se pak snadno trhají. Pečlivě vybírejte
i potah, který můžete mít třeba z klasické bavlněné potahové látky, jejíž výhodou je nízká cena a nevýhodou
krátká životnost a nestálobarevnost. Oblíbeným a příjemným materiálem je pak mikrovlákno, které na dotek připomíná semiš. Jeho výhodou je i snadná údržba.
Nejvíce používaným materiálem ovšem je mikroplyš,
který je odolný vůči zašpinění a také se snadno čistí. Pro
alergiky je vhodným materiálem tzv. EKO kůže, nebo-li
umělá kůže. Elegantním a k tomu přírodním materiálem, který se snadno čistí, je pak pravá kůže.

Otevřené prostory
Otevřené prostory jsou stále v kurzu. Kuchyň bývá propojená s obývákem i jídelnou. Podle toho ale všechny
tři místosti musíte zařídit. Všechny tři místnosti by tedy
měly mít stejnou podlahu (barvu i materiál) a měly by
v nich dominovat stejné barvy. Jinak bude vaše domácnost ve stylu „každej pes jiná ves“.

Ladit musí okna, dveře i podlaha!
Ladit v domě musí i dveře, okna a podlahy. To ale neznamená jen stejný materiál či barvu. Odborníci radí, že
se při zařizování můžete držet dvou zásad: buď vše barevně sjednotit, anebo naopak zvolit protikladné barvy.
Těmi jsou například černá a bílá. Já osobně si kombinaci
bélé podlahy a černých dveří dokáží velmi dobře představit. Pokud to je ale pro vás až moc veliký kontrast,
určitě se nemusíte bát světlé podlah a tmavých dveří
z nějaké exotické dřeviny. Pokud máte opravdu velký
dům, spíše tedy velké místnosti, zvolit můžete i obrácenou variantu, tedy tmavou podlahu a světlé dveře.
Černá barva prostor obecně zmenšuje, což na podlahy
moc neplatí. Černá podlaha velkým místnostem ale velmi sluší. Samostatnou kategoií je bílá barva. Nebojte se
ji zvolit pro okna i dveře. A bílý by za všechj okolností
měl být i strop.

Pozor na dveře!
Pozor si dejte na dveře: rozhodně do všech místností
používejte stejné, tedy stejného stylu a typu. Nekupujte
je po dvou, ale všechny najednou. Jinak bude interiér
vypadat nesourodě.

Pozor na nadmíru barev
Při zařizování interiéru zapomeňte na barvovou typologii typu, že červená zvyšuje agresivitu a tedy produktivitu a tak by se hodila do pracovny, modrá ukldiňuje
a hurá s ní do ložnice, oranžová podporuje chuť k jídlu,
tak šup s ní do kuchyně. Pokud byste takhle pokračo-
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Vybíráme skříně, vestavěné skříně
a obývací stěny
Obývací pokoj by měl působit příjemně, ale také reprezentativně. Dalo by se říci, že při výběru nábytku do
obývacího pokoje platí ty samé zásady jako při výběru
sedací soupravy, tedy alespoň podobné. Veškerý nábytek před koupí posuzujte z hlediska kvality používaných materiálů a s tím spojeného zpracování.
Skříně
U skříní je důležité kování, panty a úchytky, u zásuvek
zase hleďte na kvalitu pojezdových mechanismů.
Obývací stěny
Opět si vše nechte předvést a ptejte se také informovat
o veškerých možnostech úprav. Obývací stěna musí mít
kvalitní ohranění, dvířka musí dobře sedět. Všímejte
si také stability nábytku, způsob, jak bude připevněn
k sobě či ke zdi. Počítat byste také měli s nerovností
podlahy a zatížením skříněk. Uvědomte si, že vysoký
nábytek není tak stabilnéí jako nízký. V případě vyso-

dwinguler.cz
detsky-koberec.cz

• Speciální ECO pěna vyrobená pro ochranu
Vašich dětí
• Perfektní herní zážitek pro Vaše nejmilejší
• Vhodný pro použití doma i na zahradě nesavý materiál
• Antibakteriální povrch
• Chrání Vaše děti před prochladnutím od země

• Dokonale chrání dítě před úrazem
při pádech a tlumí hluk
• Vyrobené z materiálů bezpečných
pro zdraví dětí
• Lehká údržba - jednoduše otíratelné
vlhkým hadrem

kých skříní byste také měli vědět, jestli nebudet mít
problémy s jejich dostupností.

Vybíráme stůl a židle
Výhodou nábytku do jídelny bývá skutečnost, že díky
svým větším rozměrům se může dominovat danému
prostoru. Do většího prostoru se ani nemusíte bát atypických oválných tvarů, do malého prostoru zase můžete zvolit stůl rozkládací. Židle by měly ladit se stolem
hned ze dvou důvodů: z hlediska estetického i praktického. Židle byste měli bez problémů pod stůl zasunout
a každý stolovník by měl disponovat dostatečným místem pro nohy. Důležité je samozřejmě i barevné provedení a materiál. Již jsme se zmínili, že v případě otevřených prostor by jídelně celkově měla ladit s kuchyní
i obývákem. Stůl by samozřejmě měl být masivní a židle
stabilní, pohodlné a ne příliš těžké, přecijen je možná
budete často přemisťovat. A stůl by měl být masivní. Pozornost věnujte take povrchovému dokončení, nábytek
by měl být take dostatečně odolný.

Vybíráme kuchyňskou linku
Před koupí kuchyňské linky byste si měli ujasnit, kolik
času v ní vlastně budete trávit, zda vám bude sloužit
i jako pracovna, zkrátka, kolik v ní budete potřebovat
volného prostoru. Pak byste se měli zamyslet nad počtem skříněk, šuplíků, poliček a skříněk. Uvědomte si
například, že je praktické schovat odpadkový koš do
jedné ze skříněk nebo že mycí kout často obsahuje dřez
i myčku. Nejvíce zatíženou částí kuchyňské linky pak
je pracovní deska, na které rozhodně nešetřete. Deska
musí být pevná, odolné vůči vodě, poškrábání i výky-
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vům teplot. Přemýšlejte i nad umístěním jednotlivých
spotřebičů, jak snadné je bude zapojit a kam, zda si
budete pořizovat spotřebiče vestavné či volně stojící.
Dalším bodem je osvětlení – budete chtít světla podhledová, bodová či závěsná? Neméně důležitý je pak samotný vzhled kuchyně, tedy její styl – už jsme zmiňovaly, že i kuchyně by měla ladit se zbytkem domu. Dbejte
na kvalitu materiálu, kování a povrchovém dokončení.
Rozhodně se neřiďte jen cenou, která nemusí být vždy
zárukou kvality.

Vybíráme postel a matraci
Celou třetinu života strávíme v posteli, proto bychom
měli spát v posteli kvalitní. Jedině v takové se totiž páteř a celý organismus dobře zregeneruje. Při koupi postele si všímejte jejího rámu, vyzkoušejte stabilitu postele, ujistěte se, že se neviklá ani nevrže. Co se velikosti
týče, délku postele zvolte podle výšky nocležníka, ke
které přidejte 30 cm. Důležitá je i správná volba roštu,
který dopružuje matraci, odvětrává ji a celkově ji nese.
Nejlepší rošty jsou lamelové, dřevěné jsou o něco těžší,
ale pruží stále dobře. Pohodlné jsou i rošty polohovatelné. Součástí postele je i matrace, kterou bychom na
rozdíl od roštu každých deset let měli obměňovat. Lidská hmotnost, která při výběru hraje klíčovou roli, se
v průběhu života přecijen mění. Při koupi matrace se
spolu s nosností zajímejte o prioncim a konstrukci matrace. Nebojte si ji vyzkoušet a ujistěte se, že pro vás
není tvrdá ani měkká. Musí zkrátka být tak akorát.
Text: Jana Abelson,
foto: Shutterstock.com

Vytvoříme váš
domov společně

Zručnost, zkušenosti, ochota. Truhlárna Fortelo je tým poctivých řemeslníků, co umí vyrobit houpací křeslo nebo
postavit dům na klíč – a všechno mezi tím. Pomůžeme vám uskutečnit vaše představy. S fortelem.

poptavky@fortelo.cz

www.fortelo.cz

727 800 204
INZERCE
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JSTE ZKUŠENÝ

OBCHODNÍ MANAŽER?

Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Více informací na

www.inpg.cz
IN publishing group s.r.o.

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

ABY KUCHYŇ SPRÁVNĚ

REPREZENTOVALA
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Kuchyň je skutečně základem domova. Jedna statistika říká, že ta nejdůležitější
rodinná rozhodutí padají právě u kuchyňského stolu. A nejenom to. Kuchyň už dávno
neslouží jen k přípravě jídla, ale stala se z ní reprezentativní místnost. Obzvláště
pokud je propojena s obytným prostorem, stává se centrem veškerého dění.
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Kuchyň je důležitou součástí domu či bytu. O to více
je důležitá, pokud se jedná o vaši první kuchyň vůbec,
vždyť se v ní částečně budete seberealizovat a vůbec
nejde o to, zda jste rodilé hospodyňky či rodilí kuchaři
a la Emanuel Ridi či konzumenti krabičkové diety. Už
jsem navštívila několik domů s kuchyněmi, ve kterých
se ani jednou nevařilo. I přesto jejich majitelé v domě
kuchyň měli. Vy ale raději ve své vysněné kuchyni i vařte. Je to zábava a k tomu přeci kuchyň také slouží, ne?

Vybíráme kuchyňskou linku
V první řadě si musíte koupit nebo nechat vyrobit na
míru kuchyňskou linku. Vycházejte z prostoru, který
máte k dispozici, ze stylu, kterým máte zařízen zbytek
domu popřípadě, pokud stojíte v prázdném domě a kuchyň si chcete zařídit jako první, ze stylu, který se vám
líbí. V současné době jsou populární především styly:
venkovský, moderní či retro. Zvolte ale takový design,
který vám jednoduše sedí. Pojďme se ale trochu orientovat v pojmech.
Ve venkovských kuchyních převládají přírodní materiály jako dřevo či cihly. Pracovní deska bývá kamenná,
jídelní nábytek z masivu a své místo v ní mají i takové
předměty jako dekorativní poličky, svícny, košíky, hrnečky, které jí vdechují pravou venkovskou atmosféru.
Taková kuchyně má své pevné místo především v chalupách. Ale samozřejmě nejen na nich.
Dále se velké popularitě těší tzv. francouzský kuchyňský design, který se pohybuje na rozmezí venkovského
a rustikálního stylu a vyznačuje se především hojným
použitím dekoru květin ať již na textiliích či tapetách,
které v kombinaci s béžovými až hnědými stěnami působí nadmíru působivě. V takovéto kuchyni má své místo i krajka, z materiálů se často objevuje dřevo a sklo
a jako podlahovou krytinu nevolte nic jiného než klasickou dlažbu. Jinak nebudete mít francouzskou kuchyni.
Z Francie k nám zavítal i další populární styl - provensálský. Ten je ve srovnání s klasickým francouzským více
romantický, ale k tomu i elegantní, útulný a jednoznačně stylový. Provensálské kuchyně jsou vyrobeny z přírodních materiálů oživených různými technikami patinování. Klasická provensálská kuchyně bývá krémová,
vanilková popřípadě světle šedá v kombinaci s fialovou
či jinou pastelovou barvou. Tyto kuchyně bývají na pohled velmi pěkné.
Mnoho lidí stále nedá dopustit na moderní design. Moderní kuchyně ovšem musí splňovat poměrně vysoké
nároky na funkčnost a celkový prostor. Originální a neotřelé moderní kuchyni dominují jednoduché a čisté
linie, kontrasty výrazných barev, hladké plochy a moderní materiály jako nerezová ocel, mramor či exotické
dřeviny.
Příznivci tzv. futuristického designu mají často v oblibě
tzv. hi-tech kuchyně, které v první řadě kladou důraz
na maximální praktičnost a funkčnost, proto v těchto
kuchyních převládá nerez, ocel či hliník. A samozřejmě
v ní nechybí ty nejmodernější spotřebiče.
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Kdo by před několika lety řekl, že se do módy vrátí kuchyně z padesátých a šedesátých let minulého století.
Ano, to by se dalo říct o současném populárním retro
stylu kuchyní. Výrazné barvy, syntetické materiály, ale
třeba i geometrické vzory, to jsou dominantní znaky
retro kuchyní. K tomu kredenc se skleněnou vitrínkou,
plastový nábytek, otoman pro nedělního šlofíka nebo
špajzka k ukládání potravin. Zkrátka, hurá do minulosti.
Tak si říkám, kdy se do popředí dostane styl doby kamenné, kdy budeme vařit na otevřeném ohni, jíst na
zemi a bez příborů a nádobí mít v potůčku nebo tůňce.

Zařizujeme zbytek kuchyně
Kuchyňskou linku tedy už máme a zbývá pořídit ten
zbytek, tedy nábytek, spotřebiče, textil (ten by měl ladit se zbytkem bytu) a nádobí – jak na vaření, tak servírování. Co by tedy v žádné kuchyni nemělo chybět?
Vezměme to od začátku. Žádná kuchyně se neobejde
bez sady kvalitního nádobí na vaření. K tomu totiž nádobí potřebujete. Zpočátku se neobejdete bez jednoho
většího hrnce, kastrolu, rendlíku a samozřejmě pánvičky. Ke všemu byste měli mít pokličky. Pokud vám dopřeje štěstěna a v hrncích něco uvaříte, budete to muset na
něco naservírovat. Proto budete potřebovat set nádobí
na servírování, tedy hluboké, mělké a dezertní talíře.
A k tomu příbory. Vidličku, nůž, lžíci a lžičku. V příborových sadách většinou najdete od každého příboru
6 kusů. Dále se v kuchyni neobejdete bez kvalitních
nožů: loupacího, na zeleninu, na maso, univerzálního,
kuchařského a nože na chléb. Na krájení pak samo-

mobil 727 954 987
info@wusthof.cz
www.wusthof.cz
www.autorizovani-prodejci-wusthof.cz

tý baristický um. Kdo ochutná čerstvě upečený chleba,
hned si pořídí domácí pekárnu. Zvolte tu s odloženým
startem, která vám zaručí, že budete mít čerstvý křupavý chléb k snídani. Srdce každé hospodyňky zaplesá
i nad kuchyňským robotem, obzvláště takovým, který
hněte, krájí, mele (i maso) a drtí led. Pro zdravé vaření
v páře se pak hodí parní hrnec a pro fritovéní fritéza.
Nebo si raději zvolte multifunkční hrnec, ten zvládne
všechno včetně pečení, fritování, vaření v páře, pomalého vaření a přípravy marmelády. Rozhodně s ním ušetříte místo. A pro milovníky zdravého životního stylu
doporučujeme odšťavňovač či smoothie maker. Takové
smoothie je pro ranní nakopnutí přímo ideální.

Co určitě budete potřebovat?

zřejmě potřebujete kvalitní prkénko, ideálně ve třech
provedeních – na maso, ovoce a zeleninu a na pečivo.
A kdo by si dnes představil ráno bez rychlovarné konvice. Na plotně se už voda zkrátka nevaří. Stejně důležitým spotřebičem, který má v dnešních kuchyních své
místo je mikrovlnná trouba a tyčový mixér. Tito pomocníci skutečně šetří čas. Při vaření se také neobejdete bez
různých měchaček, naběraček a různých obraceček,
struhladla či kráječe a při pečení se bezesporu hodí vál
a váleček. Napište si Ježíškovi, třeba vám něco z toho
přinese. A brzy budete také potřebovat lis na česnek,
cedník, sítko, paličku na maso a šlehač.

Později se vám bude hodit
Kvalitní toastovač či topinkovač. Takové bezpracné topinky se ráno náramně hodí. Žádné opékání na oleji,
i když ty (a potřené česnekem) také mají něco do sebe.
Milovníci kávy pak v kuchyni musí mít mlýnek na kávu
(Vávra by vám potvrdil, že káva musí být čerstvě umletá)
a kvalitní kávovar. Kapslový či pákový, ten pravý si zvolte podle toho, jak velkým milovníkem kávy jste a jakou
částku do něj chcete investovat. Kapslové kávovary se
každopádně snadno obsluhují, pákové vyžadují už jis-
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No, přeci ledničku a myčku, bez kterých, přiznejme si
to, by ta kuchyň byla taková neúplná. O myčce se třeba
říká, že to je nejlepší kamarádka každé ženy. Vykonává
ne zrovna oblíbenou práci a nádobí, které by tak strašilo na odkapávači, i vysuší. A kvalitní myčky šetří vodu,
energie i čas. A ledničku vybírejte jednak podle velikosti – čím více členů má vaše domácnost, tím více potravin
bude muset vaše lednička pojmout. Jinak ledničky se
dělí na monoklimatické, tedy jednoduché lednice s jednou chladící částí. Taková lednička je vhodná pro malé
domácnosti. Nedisponuje ovšem mrazákem, který byste
tedy měli mít zvlášť. Téměř do každé kuchyně se pak
hodí lednička kombinovaná, jejíž součástí je zmíněný
mrazák. Tyto ledničky je možno zakomponovat téměř
do každé kuchyně. Symbolem maximálního prostoru
a funkčnosti je americká lednice, která už dávno není
symbolem luxusu. Tyto lednice disponují velkým prostorem pro potraviny a obvykle i výrobníkem ledu ve
dveřích lednice. Z parametrů, které stojí zmínit, a které
by rozhodně při koupi lednice stály za zvážení bychom
měli zmínit: antibakteriální ochranu, která zabraňuje
vzniku a šíření bakterií a plísní podobně jako ionizátor,
který zase neutralizuje reprodukční schopnosti bakterií
a virů a pomáhá potraviny déle udržet čerstvé. Většina
ledniček už disponuje funkcí automatického rozmrazování, které, jak již název napovídá, zabraňuje vzniku
námrazy. Ledničky také mívají speciální přihrádky pro
ovoce, zeleninu, máslo a sýry, ve kterých tyto potraviny
vydrží déle čerstvé. Z dalších funkcí jmenujme protizápachový filtr, super chlazení, super mrazení, varovný
signál při jejich nedovření či výrobník ledu. Co se energetické třídy týče, ty jsou seřazeny od A do G. Třída A je
ještě doplněna až třemi plusovými znaménky s tím že
A3plus je ta nejúspornější. Dobrou zprávou je, že od
roku 2014 se smějí uvádět na trh pouze ledničky s energetickou třídou A plus a vyšší. Nižší tedy už na trhu nenajdete.
Tak, máte už svou kuchyň snů zařízenou? Tak, ať vám
slouží a ať se vám s ní dobře vaří.
Text: Jana Abelson, foto: Shutterstock.com

Potěšení pro chuťové buňky.

POMOCNÍCI
POD STROMEČKEM
Designéři nám radí, abychom se zbavili nefunkčních věcí a oblíbené kousky, které
ještě slouží, postavili na výsluní. Zvýšíme jak hodnotu jejich, tak i celého bytu. A ty,
co už neslouží, si prý zaslouží výměnu. No, třeba nám něco přinese Ježíšek. Anebo
na výsluní postavíme domácnosti svých blízkých.
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Vánoce se blíží a s nimi i dumání nad tím, čím koho
obdarovat. Třeba vám to vaše dumání alespoň trošku
ulehčíme. Nechte se inspirovat našimi tipy.

Společníci do kuchyně
Nechť se vaši blízcí obklopí jen dokonalými společníky.
Jejich výkon i design nejlépe vynikne v barvách bílé,
černé a purpurové. Milovníka kávy bezesporu potěší
kvalitní kávovar. Jde jen o to, jaký z tak široké nabídky
trhu vybrat. Pokud svým nejbližším nedarujete zároveň i barristický kurs, zvolte kávovar kapslový, tedy na
kapsle. Tu do kávovaru vložíte (nebojte místo, kam, je
výrazně označeno), zmáčknete knoflík (knoflíku na kávovaru bude několik a vy si jej vyberete podle kávy, na
které si budete chtít popchutnat (espresso, latté, capucinno atd) a zbytek chytrá mašinka udělá za vás. A pak
se jen v klidu usadíte a kávu si budete (tedy obdarovaný
či obdarovaná) vychutnávat. Musíte ale počítat s tím, že
kapsle ale nebývají nejlevnější a všechny nejsou všude
k dostání. Bylo by tedy dobré ujistit se, že obdarovaný
či obdarovaná si pro ně nebude muset dalece zajíždět.
Srdce snad každé kuchařky zaplesá i nad kvalitním kuchyňským robotem. Tím, který toho samozřejmě dokáže
co nejvíc. Proč? No přeci proto, že většinu práce udělá
za ní. Tytam jsou doby, kdy se naše babičky svého času
potily při ručním hnětení těsta, které vydalo za jednu
dnešní návštěvu posilovny. A pokud v prasátku nemáte
na ten super robot, který mám na mysli, poohlédněte
se po nějakém menším. Dobrou práci udělají i ruční sekáčky, tyčové mixéry, ruční šlehače a další malé vychytávky. Pokud má hospodyňka hodně místa, fantazii se
meze nekladou a dnešní trh jí rozhodně má přímo na
rozdávání. Jen si projděte nabídky současných e-shopů
a budete zírat, co všechno dnešní električtí pomocníci
dokáží. A nemyslete si, že jimi potěšíte jen ženy. Vždyť
i muži vaří a když už vaří, tak většinou dobře. Nikdo
je do vaření totiž nenutí a vaří, ne protože musí, ale
protože chtějí. Nejen ti, co vařčí s láskou, v kuchani uvítají dalšího pomocníka, kterým bezpochyby je kuchyňská váha. Jak jinak totiž idměřovat ingredience. Někdo
možná podotkne, že „od oka“. Zkušení kuchaři možná,
ale ti méně zklušení, ne-li začátečníci nechť raději váží.
Zaručí tak tím, že jejich výtvor neskončí v koši nebo na
poli za plotem.
Automatickou záležutostí jsou dnes rychlovarné konvice, bez které si nedokáží představit život už ani studenti na koleji. Málokoho už tedy zřejmě potěší obyčejná
plastová konvice ze supermarketu. Pěkným dárkem ale
už může být konvice designová, která je zkrátka na pohled designovým skvostem. Nebo alespoň pěkně vypadá. A když už budete pořizovat konvici, pořiďte i toastovač. Tito dva kuchynští pomocníci by spolu totiž měly
ladit, to jsou takoví kuchynští sourozenci.
No, a pak tu máme takové vychytávky, bez kterých se
sice obejdeme, ale věřím, že když je hospodyňka rozbalí pod stromečkem, zajásá. Například takový sekáček
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na cibuli. Já vím, cibule se dá poměrně snadno nakrájet
nožem – když tedy krájíme jednu nebo dvě. Při větším
množství při tom množství slz, které se nám valí ze slzných kanálků, a přes které tedy nevidíme, nám hrozí
amputace prstů. To pak sekáček na cibuli přijde náramně vhod.
Trefou do černého může být i designový odšťavňovač či
smootnie maker. Nebo třeba multifunční hrnec, který
zase zvládá několik věcí najednou. A nejenom levnou
drobností, může být pěkná slánka, pepřenka nebo třeba sada příborů.

Společníci při uklízení
Úklid nepatří mezi zrovna příjemné činnosti, proto
bychom si ho měli maximálně ulehčit, v tomto případě jej ulehčit obdarovanému či obdarované. Mezi tyto
pomocníky patří vysavače a parní a jiné čističe nebo
třeba žehličky. Při nákupu těchto společníků byste ale
měli být obeznámeni s tím, jestli dotyčná obdarovaná
osobá daným společníkem již nedisponuje. Takto u mě
skončily tři žehličky, ze kterých jsem dvě ještě nevybalila z krabice. Já totiž žehlím jen, když to je bezpodmínečně nutné a to v poslední době moc nebývá. Pokud
ale obdarovaná žehlením třeba relaxuje a tudíž tuto
činnost aktivně vyhledává, pak si nový model bezesporu zaslouží. A můj obdiv k tomu.

Dárky podle zájmů a koníčků
Obecně byste měli přihlížet ke koníčkům obdarovaného či obdarované. Pokud máte doma nadšenou švadlenku, pořiďte jí šicí stroj. Nadšenému kutilovi zase rozšiřte arzenál nářadí (které samozřejmě nemá, pokud
víte, co to je). Fitness nadšenci můžete darovat nějaký
posilovací stroj, vibrační plošinu, rotoped a podobně.
Takovou domácí posilovnou už bývá vybavena téměř
každá domácnost. Osobní váha je věcí diskutabilní
a citlivou ženu byste s takovým dárkem mohli urazit.
Já ji dostala na výslovné přání a nedám na ni dopustit.
Naprogramujete do ni, zda-li jste muž či žena, jaký je
váš věk a váha vás nejen zváží, ale změří vám procento
vody a svalstva v těle a ještě vám doporučí, jaký by měl
být váš denní kalorický příjem. Podobné to je s epilátory a depilátory. Ty raději darujte na výslovné přání
obdarované, tedy pokud si o ně Ježíškovi napíše. A po
cvičení se doporučujeme zapotit a svaly uvolnit v infrasauně. Dárek je to sice o něco objemnější, ale pokud
obdarovaný či obdarovaná ráda relaxuje a má na infrasaumnu v bytě místo, neváhejte.

Společníci pro zábavu
Snad každý má rád hudbu, jde ale o to, z jakého zdroje
ji poslouchá. Z MP3, mobilu, internetu, v autě, doma?
Kvalitní poslech nám každopádně dokáží umocnit kvalitní reproduktory. Skvělý dárek, nemyslíte? Na výběr
máte od drahých reprosoustav pro akusticky komplikovaníé prostory, které vám z obýváku hravě vytvoří
hlučný rockový klub. K ať již Ipodům či Iphonům se pak
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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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hodí různé zesilovače či dokovací stanice, reproduktory
můete mít závěsné, či je můžete jednoduše namontovatna zeď, díky speciálním systémům můžete hudbu
poslouchat ve více místnostech najednou včetně garáže či bazénu. Co nám dále může dělat společnost? Jako
automatického společníka už každý vnímá televizor. Ať
již velký nebo malý, televizi má doma snad každý. A co
je poslední hit? Tzv. SUHD TV, která vám díky technologii Quantum dot colour a HDR 1000umožní vychutnat
si až miliardubarev. Takový dárek je přímo jedinečný.
A nejenom náctiletým chlapcům bezesporu udělá radost nějaká ta herní konzole, spolu s kvalitními sluchátky samozřejmě.

Společníci, bez kterých se neobejdeme
Schválně, kdybyste měli vyjmenovat dva společníky, bez
kterých si už nedokážete představit život? Je spousta
z nás, kteří by jmenovali mobilní telefon a počítač. Někdo by ještě možná připojil automobil, i když takové
dárky si mohou dávat jen Angelina Jolie a Brads pitt.
I když ti si už asi nedávají žádné dárky. Mobilní telefon
a počítač, ať již stolní, notebook nebo menší tablet ale
pod stromečkem najít můžete. Nebo ho můžete darovat.

Beauty společníci
Fén, žehlička na vlasy či kulmofén dnes už patří do základního kosmetického vybavení i dvanáctiletých dívek.
S vlasy totiž dokáží hotové zázraky. Stejně jako některé
kosmetické prostředky. Laky na vlasy, nehty, gely, ale
třeba i šperky, zkrátka všechno, co podtrhuje ženskou
a dívčí krásu. I to jsou pro ně totiž společníci.

Dekorace a bytové dopňky
Uvažovali jste už udělat (zřejmě ženě) radost nějakou
dekorací či bytovým doplňkem? Pro isnpiraci je tu pro
vás spousta webů, na kterých jsou k senání opravdu
pěkné kousky. Snad každou ženu potěší svíčky, která
dokáže v bytě navodit velmi příjemnou a útulnou atmosféru. Takovou schopnost ale má osvětlení obecně.
Pokud tedy nechcete zůstat při zemi a znáte jak vkus,
tak interiér obdarované, nebojte se jí pořídt třeba lampu, ať již stolní či volně stojící. Skvělým dárkem může
být i svícen či lucerna. Z bytových doplňků bych
se nebála polštářků nebo různých přehozů
či plédů.

Dárky pro muže
Dárky pro muže se obecně vybírají hůře, pokud tedy
pomineme košili, pyžamo a ponožky. Pak můžeme sáhnout třeba po holicím strojku či jiném příslušenství pro
holení. Skvělým dárkem je i zastřihávač vlasů. Co ale
třeba takový alkoholtester? Pro řidiče, který si k obědu
dá jedno pivo a Pokud si řidič dá jedno pivo a chce zjistit, jestli popřípadě, kdy se může vydat na cestu, přímo
skvělá věc. Stejně jako třeba i elektrický zubní kartáček
či jiný pomocník ústní hygieny. Věřte, že ty elektrické
s kulatou hlavou dokonale zbaví zubního plaku. A co
dál? Má vaše polovička ráda víno. Pak se mu zcela jistě
odvděčíte nějakým pěkným setem, kazetou na víno či
nerezovou automatickou vývrtkou.

Dárky pro babičky a dědečky
Pro prarodiče trh nabízí celou řadu masážních a wellnes přístrojů. Nedovolte proto, aby za jejich dveřmi
zazvonili šmejdi a obrali je o desetitisíce. Pořiďte jim
ty zázračné přístroje sami a za zlomkovou cenu. Velmi
oblíbené jsou u seniorů například masážní perlivé vaničky na nohy, které skvěle prokrví a namasírují chodidla. Opět jednu takovou mám doma (a to ještě nejsem
seniorka) a koupel nohou to bývá naprosto jedinečná.
Skvělý je i přístroj na shiatsu masáž chodidel, který využívá až 18 masážních hlav. Pro toho, kdo si rád nechává
masírovat nohy, skvělý dárek. Dále jsou k sehnání speciální masážní polštáře, pásy, svalové stimulátory a jiné
masážní nástroje zaměřené na konkrétní problém, který trápí nejednoho seniora. Nejedna babička či dědeček přivítá i speciální vyhřívací podložku či infralampu,
která dokáže pomoci od mnoha neduhů.
Trh je dnes opravdu bohatý a možností dárků až nepřeberné množství. Je jen na našíé fantazii a našem rozpočtu, čím své blízké obdarujeme.
Text: Jana Abelson,
foto: Shuttestock.com

Jsme draví a rychlí

PRODÁME NEBO
PRONAJMEME
•
•
•
•
•
•

váš dům
vaši továrnu
váš byt
vaše kanceláře
váš obchod
váš pozemek
zn. ihned

Pište na e-mail: reality@jacobb.cz nebo volejte 226 254 974

www.jacobb.cz

MODERNÍ OBÝVÁK
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Hlavním moderním trendem je jednoduchost a lehkost s co nejmenším počtem
příkras a odložených věcí. Styl zařízení obýváku ale záleží jen na vašem vkusu.
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Obývák je centrem bytu. Před jeho zařizováním bychom měli vzít v potaz jeho tvar, umístění dveří a oken
a podle toho se rozhodnout, kde vytvoříme jeho
„srdce“, tedy místo, které upoutá při vstupu pozornost. Nikdy neuděláte chybu, umístíte-li ho do středu místnosti, takže veškerý nábytek bude rozmístěn
okolo pomyslného průsečíku, který protíná horizontální a vertikální osa. Vertikální osa protíná centrální
světlo, okno a prochází středem konferenčního stolku.
Horizontální osa rozděluje místnost na horní a spodní
polovinu a ukazuje, jak vysoko máme zavěsit obrazy,
poličky a televizi, abychom správně vyvážili levou
i pravou stranu. Moderní obývací pokoj se vyznačuje
jednoduchostí, čistými liniemi, lakovaným nábytkem.
Lesklá povrchová úprava, která byla ještě relativně
nedávno tabu, dodává interiéru punc jisté vznešenosti,
elegance a čistoty. Vhodnými doplňky jsou barvené
sklo, kámen, kov či plast. Lesklé prvky nejlépe vyniknou ve velkorysém, otevřeném prostoru, což nebývá
problém v rodinných domech, avšak s panelákovými
byty je to horší. Lesklý nábytek je také náročnější na
údržbu. Ale možností, jak pojmout zařízení obýváku, je daleko víc. Záleží na stylu, který je vám blízký.
Tvorba interiérových designérů je poháněna žhavými
módními trendy. Na nábytkářských veletrzích můžeme
vidět všechno: ženské linie interiérů obývacích pokojů,
bláznivé kombinace nábytku, svítidel, bytových doplňků, styl vycházející ze světa metrosexuálů či hravého
pop-artu. Obývací pokoj si však nezařizujeme na jednu
nebo dvě sezony. Kromě toho ne vše, co je momentálně žhavě módní, je také účelné a pohodlné, což jsou
dva hlavní ukazatele, jimiž se při zařizování obýváku
řídíme. Obývák tedy nemusí být zařízen módně, ale
moderně.

Váš vlastní styl
Dnes vévodí obývacím pokojům vzdušnost, lehkost
a praktičnost. Pokud chcete docílit opravdu rafinovaného řešení obýváku, je potřeba vzít v potaz dispoziční řešení dané místnosti a rozkreslit si vše do půdorysného plánku. Pokud vládnete grafickými počítačovými
programy, můžete využít některého designérského
softwaru a rozvrhnout si váš obývák coby 3D model.
Nebraňte se fantazii a do obýváku zapojte i prvky,
které se tam na první pohled nehodí. Volíte-li materiál, rozhodně neprohloupíte, vsadíte-li na nábytek
vyrobený ze dřeva. Ten můžete zkombinovat se sklem
či plastem. Můžete se samozřejmě pustit do nejdivočejších kombinací, nicméně pokud nejste profesionální
interiérový stylista, držte se raději jednotného stylu
a materiálové harmonie. Co se barevnosti týče, nosí
se retro styl ve znamení oranžové, rudé, zelené a bílé
s černou. Trendy jsou minimalistické interiéry, romantické, vintage a rustikální styly. Jejich výhodou je, že
můžete použít celou řadu původních prvků, které se
dají sehnat v starožitnictvích, bazarech či na bleších
trzích.
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Venkov i retro
Čím více se lidé stěhují do měst, tím větší oblibě se těší
právě rustikální, cottage, či venkovský styl bydlení,
který se stává fenoménem poslední doby. Jde to tak
daleko, že někteří lidé si do své panelákové koupelny
pořídí vanu a umyvadlo v podobě necek a vědra. 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 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. Ale také jejich přizpůsobení moderní době.

Skandinávie stále oblíbená
Trvalkou moderního nábytkářství je takzvaný severský
styl, který se vyrábí nepřetržitě již více než padesát let
a je pro svou nadčasovost, eleganci, funkčnost a kvalitu stále žádaný. Pro skandinávský styl je charakteristická inspirace přírodou a rafinovaná jednoduchost.
Typická světlá barevnost splňuje estetická kritéria
a rozjasňuje interiéry v severských zemích, skoupých
na denní světlo. Doplňkové barvy jako modrá a zelená
opět odkazují na inspiraci přírodou. Skandinávský nábytek má však ještě jednu velkou devízu. Již od svého
vzniku v 50. a 60. letech minulého století bořil mýty
o tom, že krásné a funkční vybavení bytů si mohou dovolit pouze nejbohatší domácnosti. Dokázal, že stylový
nábytek pro každodenní používání může být cenově
dostupný pro každého. Ve stejném duchu a tradici se
skandinávský nábytek vyrábí i dnes.

Obývací (ne)stěna
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.
Obývací prostory si nárokují otevřenost a minimalismus nesoucí se v duchu jednoduchých, elegantních
linií. Nad vysokými kompaktními obývacími stěnami
vítězí nízké sestavy, které doplňují atypické poličky
a regály. Dominantou zůstává televizní stolek v podo-
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bě delšího, nízkého kusu se subtilním podnožím, na
který navazuje skříňka či police.

Pestrá plejáda podlah
V dnešní době máme naštěstí na výběr, zda si vybereme čistě přírodní podlahu, jako je například dřevo,
přírodní linoleum, korek apod. či zvolíme například
levnější variantu dřeva – plovoucí podlahu či umělý vinyl. Korkové podlahy a přírodní linolea vypadají velmi
efektně a lze zde použít nekonečné množství barevných kombinací a dekorů. Určitě se jich nebojte. Především, pokud jste alergici, určitě je pro vás právě přírodní linoleum to pravé. Nejoblíbenější podlahovinou
je ale bezesporu dřevo v podobě dřevěných parket,
lépe lepených než plovoucích, protože u nich odpadá
nášlapná hlučnost. Do popředí se stále více dostávají
bezespárové podlahy, které dříve patřily hlavně do
komerčních prostor nebo chodeb. Ve starých bytech
často takové podlahy najdeme i v předsíních a velkých
kuchyních. Moderní trend se k nim znovu vrací. Chcete-li skutečně luxusní jednolitou plochu z přírodních
materiálů, máte na výběr z litých sádrocementových
podlah a takzvaných kamenných koberců.
Než položíte jakoukoliv podlahu, určete si celkový styl
vašeho bydlení. Podlaha by měla předurčovat, jestli
interiér bude ve stylu moderním, ve stylu provensálském, hravém, či klasickém atd. Určitě neměňte styl
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ani barvu podlahy v rámci jednoho interiéru. Není nic
ošklivějšího, než když otevřenými dveřmi vidíte z obývacího pokoje s dubovou podlahou podlahu z jiného
dekoru dřeva, např. buku. Vše se snažte sjednotit.
Světlé podlahy opticky zvětšují a samozřejmě i prosvětlují místnost. Nemusíte se obávat špatné údržby,
obzvláště, pokud podlaha není čistě bílá, ale je na ní
např. dekor běleného dřeva.

Nesmrtelné koberce
Koberce byly, jsou a budou, o tom není pochyb.
I v době kamenných, keramických, dřevěných, parketových, plovoucích, bezespárových a vytápěných podlah jsou módním doplňkem, který dodává charakter
a vzhled celé místnosti. Ještě před nákupem si musíme
ujasnit, zda dáte přednost celoplošné variantě (její
éra se po době zatracování znovu vrací) nebo zvolíte
koberec kusový spíše pro dekorativní účel.
Odborníci nás varují před koberci, jelikož jsou také
semeništěm prachu, roztočů a různých alergenů. Pravdou je, že sebelepším vysavačem nedostaneme z koberce to, co bez problémů vytřeme z podlahy plovoucí. Nicméně jiní odborníci zase tvrdí, že plošné koberce
zachycují prach, který se na hladkých površích stále
pohybuje. Navíc koberce tlumí nášlapnou hlučnost
i pády různých drobných předmětů. Nabízí se tedy
kompromis. Pokud se nechcete vzdát koberců, začněte
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klasickou podlahou a volte spíše koberec kusový. Ten
navíc můžete snadněji vyměnit, když se zničí nebo se
vám okouká.

Skryté zárubně
Ve strohém moderním interiéru bývají často dveřní
zárubně rušivým prvkem. Skryté zárubně představují
novátorský způsob instalace dveří, kdy se zárubně
spojí se stěnou a vytváří jeden celek. Tato technologie
se hodí jak pro zděné, tak pro sádrokartónové stěny. Mezi stěnou a vlastním tělesem dveří je jen úzká
mezera, která je při běžném pohledu prakticky neviditelná. Skryté zárubně ve stěně se pak překryjí malbou
či jinou dekorativní úpravou, takže vyniknou samotné
dveře.
Skryté zárubně jsou oblíbeným designérským prvkem
a výrobci stále hledají nové možnosti, jak dveře osadit,
aby hladce a úplně splynuly se stěnou. Novinkou je
kupř. systém primárně určený pro posuvné dveře.
Řešení nevyžaduje montáž obložkové zárubně ani
pouzdra pro posuvné dveře. Posuvný mechanizmus je
skrytý nad dveřním podhledem, protože dveře jsou
na něm zavěšené tak, že přesahují přes kolejnici. Tyto
dveře ovšem se stěnou nelícují, jsou na jedné straně
předsazené.
Jinou možností jsou zárubně zabudované do zdi tak,
že po omítnutí lícují se stěnou, což pak nabízí řadu

řešení pro využití dveří jako doplňku interiéru. Dveře
tak kupř. mohou splynout s nábytkovou stěnou. Pokud
si chcete trochu pohrát s barevným efektem takových
dveří, můžete zvolit jinou barvu z předsíně, kde dveře
splývají se zabudovanými skříněmi a jinou z obývacího
pokoje, kde budou stejně bílé jako stěna.
Skryté zárubně lze uplatnit jak na klasické otočné
dveře, tak na posuvné dveře. U otočných dveří je jejich
vzhled z obou stran naprosto stejný, u posuvných
dveří se elegance rovných linií dosáhne umístěním do
stavebního pouzdra. Křídla dveří se pak zasouvají do
stěny, což umocňuje dojem elegantního interiéru.

Malujeme obývák
Zařizujeme obývací pokoj, vybíráme sedací soupravu,
obytnou stěnu či skříňkovou sestavu, lustry, lampy,
dekorativní doplňky. Ze všeho nejdřív bychom se ale
měli zamyslet nad barvou stěn, která dotváří celkovou
atmosféru pokoje. Žádné univerzální pravidlo pro
výběr barev neexistuje, ale v zásadě bychom se měli inspirovat stávajícími barvami našeho bytu, které máme
vyzkoušené, na něž jsme si zvykli a o nichž víme, že
vyhovují našemu vkusu, naturelu i stylu a charakteru
bytu.
Pokud se přece jenom chceme držet nějakého obecného pravidla, řídíme se emocionálním působením
barev. V zásadě platí, že teplé barvy a jejich odstíny
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působí vesele, lehce, povzbudivě, místnost opticky
rozšiřují a oživují. Teplé barvy tmavých odstínů uklidňují. Studené barvy ve světlých odstínech jsou psychicky pasivní, navozují pocit čistoty a svěžesti. Opticky
ustupují do pozadí a rozšiřují prostor. Studené barvy
v tmavých odstínech působí přísně a opticky prohlubují prostor. Nejvíc se pro obývák doporučují tlumené
odstíny teplejších barev. Barvou, kterou nic nezkazíme,
je oranžová, samozřejmě v jemném, tlumeném odstí-

Stále větší oblibu si získávají vliesové tapety. Jsou vyrobeny z vláken viskózy a celulózy, neobsahují skelná
vlákna, jsou stálobarevné, kvalitní a antialergenní. Při
lepení lze lepidlo nanášet lepidlo buď tapetu, nebo
pohodlněji na hladkou stěnu bez kazů a prasklin.
Další možností jsou fototapety či těžké, strukturované
a plastické tapety z papíru, vinylu nebo textilií, které
se lepí speciálními lepidly. Na namáhaná místa můžeme použít omyvatelné tapety. Trochu dražší, zato
efektní jsou velkoformátové fototapety s kvalitním
podkladovým papírem. Speciální tisk zaručuje jejich
stálobarevnost a omyvatelnost.

Ve jménu módy i stylu

nu. Aplikujeme ji ale na jednu, maximálně dvě stěny,
nikdy na celý pokoj. Neutrální šedá se zdá být nudná, ale je to sázka na jistotu, protože se dobře snese
s barvou nábytku a doplňků. To vše jsou doporučení,
nicméně jedno pravidlo pro výběr barev přece jenom
platí. Máme-li v obýváku stěny s nerovnostmi, zvolíme
světlou, monochromatickou barevnost, která pomůže
zeď opticky vylepšit. Naopak tmavé odstíny nedostatky ještě více zvýrazní.

Tapety jsou na vzestupu
Alternativou výmalby jsou tapety. Jejich módní boom
zaznamenala 70. léta minulého století, poté zájem postupně opadal a dnes jsou tapety znovu na výsluní. Ale
i v této oblasti se toho za třicet až čtyřicet let pochopitelně hodně změnilo. Obýváky polepené papírovými pásy
s květinovými či geometrickými vzory jsou minulostí.
Dnes máme k dispozici jiné materiály, odlišné technologické postupy, dekory i barvy tapet. Navíc se dnes netapetují všechny stěny pokoje, současná tapeta představuje
výrazný prvek oživující interiér. Dekorů a barev je dnes
na trhu skutečně nepřeberné množství a každý si může
vybrat podle svého vkusu. Módní jsou velké motivy na
celou stěnu, na její část či umístěné do niky. Oblíbené
jsou tapety z kvalitních samolepících vinylových fólií
nebo řada samolepek s motivem, který se opakuje na
více místech v interiéru. Experimentátoři mohou zkombinovat více tapet se stejným motivem v odlišných barvách,
nebo použít více motivů jedné barvy.
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Současným trendem v tapetování jsou geometrické
vzory, které se svou pravidelností
dokonale hodí do moderně zařízených interiérů
vyznačujících se strohostí a minimalizmem a působí
efektně a sofistikovaně. Kromě toho navozují dojem
hloubky a přinášejí tak další úroveň prostoru. Samu
o sobě výraznou geometrii lze podtrhnout barevnými
kombinacemi. Velmi dobře vypadá kupř. černobílá
klasika, spojení námořnické modři a lomené bílé či
odvážnější varianta tyrkysové a růžové.
Nezanedbatelné není ani psychologické působení vzorů
a barev tapet. Pokud si doma chceme odpočinout od
venkovního ruchu a spěchu doby, zvolíme tapety s přírodními motivy, navazující klidnou, relaxační a meditativní atmosféru. Vedle klasických květinových motivů to
mohou být tapety a fototapety s vyobrazením přírodních scenérií nebo s detaily přírodních materiálů, např.
kamenů, hornin, tekoucí vody, mraků apod. Například
na betonové zdi dobře vypadají obrazy květin, krajin
nebo zvířat, kontrast neživého, brutálního stavebního
materiálu kontrastuje s obrazy přírody a vytváří zvláštní, trochu nezvyklou, ale příjemnou atmosféru. Ti, co
vyznávají nenápadnost, zvolí pro změnu tapety znázorňující jednoduché textury a struktury a které působí
velice uměřeně, harmonicky a přitom dostatečně živě.
Malé puntíky, drobné čtverečky, jemné pruhy – takové
a další motivy jsou dobrou volbou, pokud budete chtít
dát svému obýváku jemný šarm.

Jakou sedačku si vybrat?
Jediné, podle čeho byste se měli řídit při vybírání velikosti a dispozice sedací soupravy, je velikost a orientace místnosti. Pokud má sedačka oddělovat obývací, čili
odpočinkovou část od kuchyně v prostorné místnosti,
můžete si dovolit velkou, bytelnou, ve tvaru písmene
L. V případě, že máte obývák jako dlaň, vsaďte na
menší a subtilnější sedačku. A pozor, nikdy sedačku
nestavte tak, abyste seděli zády ke dveřím, což je rada,
která čerpá z obecné psychologie. Takto orientované
sezení prý vzbuzuje v člověku neklid a u zvláště citlivých jedinců dokonce pocit ohrožení.
Velkým hitem posledních let jsou soupravy se sedem
umístěným nízko od podlahy. Vypadají sexy, moderně,

pohodlně, ale než se pro takovou sedačku rozhodnete, položte si otázku, jak se vám z ní bude vstávat za
pět, natož za deset let. Zato sedací soupravu s lůžkovou částí, která se stala hitem, asi potěší každého bez
ohledu na věk. Není nad to se trochu natáhnout...
Trendem jsou také odkládací plochy zabudované přímo do sedačky. V její boční části tak může být umístěna třeba knihovnička nebo menší odkládací prostor
pro ovladače, brýle a nejrůznější drobnosti.
Potahy sedaček
Zaprášené čalouněné sedací soupravy, které byly rájem
roztočů, jsou minulostí. Nové rohové sestavy i klasické
sedačky bývají už většinou potažené speciální nanotextilií, která se snadno udržuje, a nezůstávají na ní
skvrny. Variantou jsou látkové, kompletně snímatelné
potahy, jež se dají snadno vyčistit. Královnou potahů,
zejména u přírodního interiérového stylu, je samozřejmě kůže, případně její zdařilá imitace. Její studený
v zhled mohou zateplit polštářky z přírodních látek
a přes opěradlo přehozený vlněný pléd… Pokud jde
o barvy potahových textilií, divoké vzory devadesátých
let vystřídaly jednobarevnost a střídmost. Na špici se
dlouhodobě mezi návrháři drží bílá a světle béžová.
Tyto barvy jsou jistě velmi elegantní, nicméně udržet je
za běžného provozu čisté bývá problém. Kompromisem
jsou tlumené přírodní odstíny neboli barvy podzimu. Už
několik let je v kurzu také modrá a fialová. Při výběru
barev platí obecné pravidlo: Velká a světlá místnost
snese tmavou a výraznou barvu, malému obýváku sluší
sedačka světlá. Pokud si nechcete odpustit vzory, volte
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spíše méně nápadné a v tlumených barvách.

Záclony zvažte
Někdo záclonám fandí, jiný je považuje za přežitek.
Pokud se pro ně rozhodnete, pak vězte, že i zdánlivá
„maličkost“, jako jsou záclony, dotvářejí look pokoje.
Nad čím je třeba se zamyslet, než si je koupíte? Jaké
barvy, odstíny a vzory už jsou obýváku přítomné, jaký
máte styl interiéru (např. moderní, minimalistický,
klasický, retro, romantický, country…), jaký typ záclon
se vám nejvíce líbí (například jemná lesklá organza,
hustěji tkaný praktický voál, přírodně působící batist,
zvrásněný crash, luxusní vyšívané záclony apod, jaký
způsob ušití se vám nejvíce líbí (moderní pravidelný
wave systém, romantičtější vlámské sklady, římské rolety, narážecí kroužky, obyčejná řasící páska…) a v jakém cenovém rozpětí se můžete pohybovat (u záclon
si velmi orientačně cenu za materiál spočítáte tak,
že šíři zakrývané plochy vynásobíte 2-3× podle toho,
jak bohatě chcete mít záclony nařasené, a tuto míru
vynásobíte cenou záclony v příslušné výšce.) Barevnice
záclon dnes nabízejí nejenom všechny možné barvy a odstíny, ale i jejich kombinace. Korunou záclon
budou jistě barevně sladěné závěsy, které plní funkci
večer a přes den pokoj zútulňují. Nicméně pokud máte
pokoj vyladěný do strohého industriálního stylu, zvolte raději žaluzie.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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PODZIMNÍ
LOŽNICOVÁ NÁRUČ
Ložnice je království odpočinku, a tak je na místě
ji zařídit tak, abychom v ní mohli trávit co nejvíce
času. Dlouhé večery lákají vedle dlouhého spánku
i k poležení v peřinách s dobrou knížkou nebo filmem.

INZERCE
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žení navíc příznivě ovlivňuje i dýchací soustavu. Vysoká
postel během spánku eliminuje množství vdechovaného prachu, který se, jak známo, drží při zemi. Spaní na
vysokých postelích navíc podvědomě dodává člověku
pocit bezpečí a spánek je klidnější. Manželské postele
by měly mít oddělené rošty pro každého spícího kvůli rozdílným nárokům na spánek. Ideální postele mají
u hlavy zábranu, které zamezuje nepříjemnému proudění vzduchu a nepohodlí při spaní. A protože člověk
vyprodukuje během odpočinku až půl litru potu, doporučují se postele na nožičkách, s neuzavřeným úložným
prostorem ve spodní části, s vyměnitelnými potahy.
Bočnice mohou být prodloužené až k podlaze. Ale do
módy se vracejí i celočalouněná lůžka a dnešní textilní
materiály jsou daleko prodyšnější než kdysi, takže také
„dýchají“. Navíc se u postelí posazených přímo na podlaze neusazuje prach jako pod nožkami.
A co výběr materiálu korpusu? Alergici by měli dát
přednost posteli ze dřeva, která na rozdíl od čalounění
nepřiživuje roztoče. Dřevo je přírodní materiál, a proto
na něj mnozí z nás nedají dopustit. Nejkvalitnější jsou
postele z buku nebo dubu, cenově dostupnější je masivní smrk a borovice. Levnější alternativou masivu jsou
postele z elegantní a vzdušné dýhy, nebo z nejlevnějšího, na údržbu nenáročného lamina. Většinou se kupuje
rám postele, který doplníme roštem a matrací.

Rošt je podpěra vaší páteře

V jedné ze svých her William Shakespeare řekl: „spánek je balzám na duši“. Slušelo by se dodat, že stejně
tak tomu je i s naším tělem. Během spánku organismus,
a především potom mozek, odpočívá, regeneruje a sbírá energii na další den. Právě proto je správné zařízení
ložnice tak důležité.

Bez pohodlné postele to nepůjde
Kvalitu spánku ovlivňuje rošt, matrace i postel. Za prvé
by postel měla být co nejširší, jaká se vám domů vejde.
O deset centimetrů užší ulička nebude zase tolik vadit,
pokud se na lůžku budete moci pohodně „rozestřít“.
Manželské postele se běžně prodávají v šířce 160 centimetrů, ale postele pro jednotlivce mívají 90 centimetrů
na šířku – takže si klidně i tu manželskou dopřejte o šířce 180 centimetrů, protože za dobrý spánek a dostatek
místa to stojí. Minimální délka postele je délka spícího plus cca 20 centimetrů. Kvůli pohodlnému vstávání
neopomeneme ani výšku postele. Standard je 40 až 50
cm, ale vstávat z vyššího lůžka (60 - 70 cm) je pro tělo
mnohem přirozenější, než se zvedat z nízkého. Vyšší le-
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Jedním z nejdůležitějších prvků kvalitního spaní je rošt,
který se společně s matrací stará o to, že na kostru vašeho
těla není kladena přílišná zátěž. Právě díky roštu postele tedy můžete nerušeně odpočívat a na rozdíl od celých
rovných desek umožňuje také větrání vedoucí k větší
hygieně nocování. Z hlediska vzdušnosti je nejvhodnější
lamelový rošt. Nejlépe takový, který umožňuje nastavovat tuhost lamel podle váhy člověka a matrace. Lamely se
v kloubech, výkyvných kapsách, natáčejí, čímž se přizpůsobují tvaru těla. Pozor na dostatečný počet lamel! Kvalitní
rošt dlouhý 200 cm jich má alespoň 28, do více než 10cm
mezery mezi lamelami se matrace propadává. Ideální jsou
mezery maximálně okolo 6 centimetrů. Cenově nejdostupnější je pevný laťkový rošt, nicméně nepruží, zatímco
lamelové rošty poskytují zádům daleko lepší oporu a zároveň umožňují najít nejvhodnější polohu na spaní. Pro
náročnější zákazníky jsou v nabídce mechanicky polohovatelné rošty s individuálním nastavením nožní a hlavové
části, a rošty může polohovat také elektromotor na dálkové ovládání, který nastaví libovolnou polohu horních
i dolních končetin. Špičkové rošty mají pevnou středovou
část pro lepší oporu beder a pět až sedm anatomických
zón, podporujících správné rozložení váhy těla. Ideální
variantou pro lidi, kteří musí trávit na lůžku hodně času,
jsou rošty talířové nebo křidélkové, u nichž je bodové pružení zajištěno pomocí komponentů ve tvaru talíře či křidélka, které jsou rozmístěny buď po jen na části, nebo po
celé lehací ploše. Jiný rošt je zkrátka vhodný pro zdravého
člověka, jiný pro osobu se sníženou pohyblivostí.

POLŠTÁŘOVNA.CZ
Protože na designu záleží…
KVALITNÍ DEKORATIVNÍ POLŠTÁŘE
ŠITÍ POLŠTÁŘŮ NA ZAKÁZKU

www.polstarovna.cz
TEL: +420 774 883 413
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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

Symbióza roštu s matrací
Celkem k ničemu by nám byl kvalitní rošt, pokud si
k němu pořídíme nevhodnou matraci. A platí to i naopak – nekvalitní rošt správnou matraci rychleji opotřebuje. Rošt i a matrace musí být sladění parťáci, což
znamená to vůbec nejsložitější vybírání, protože na
trhu v současnosti najdeme tolik druhů matrací, že nás
to až zaskočí. Hlavních druhů je několik: u pružinových matrací platí, že čím více pružin, tím lepší spaní.
Taštičkové matrace mají větší množství pružin, přičemž
každá z nich je uložena v látkové kapse, aby neskřípala. Polyuretanové matrace mají různé stupně tvrdosti
a různé způsoby zpevnění středu. Matrace s letní a zimní stranou mají jednu stranu z ovčí vlny a letní z chladivého kokosového vlákna. Matrace ze studené pěny je
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tvarově stálá a má velkou odolnost – je tvořena velkými
póry, proto je lépe provzdušněna. Latexové matrace
jsou pružné a mají velkou odolnost. Pokud znáte línou pěnu z anatomických polštářů, pak si představte,
že z ní může být celá matrace! Její typickou vlastností
je, že umí optimalizovat svůj tvar a tuhost podle absorbovaného tepla a zatížení. Je skutečně velmi „chytrá“
– přizpůsobí se jakékoliv váhové kategorii, při všech polohách spánku. Po zatížení se do původního tvaru vrací
velmi pomalu, je prostě „líná“.

Přikrývky a polštáře
Každému vyhovuje něco jiného. Jeden spí na břiše, druhý na boku, třetí zásadně na zádech. Někdo má rád
hodně pod hlavou, jiný vyžaduje málo. Mnozí potřebují

- sice se o ni budete s největší pravděpodobností přetahovat, ale zase se k sobě s partnerem budete více tulit. Někdy je pod peřinou moc teplo, nebo naopak moc
zima, deka nebo pléd se proto do ložnice hodí vždycky,
navíc skvěle vypadají. A když má přijít návštěva, nezapomeňte přes ustlanou postel hodit přehoz.

Příjemné prostěradlo
Tušíte, proč má prostěradlo zásadní vliv na spánek?
Dotek povlečení vnímáte před usnutím i ráno, když se
probudíte. Tento funkční bytový doplněk je nejen estetickým kouskem, který určí ráz vaší ložnice, ale především průvodcem světem klidného spánku a krásných
snů. V současné době je k dostání celá řada typů prostěradel. Velké rozdíly jsou nejen v barvách a vzorech,
ale především v materiálech. Už dávno jsou pryč doby
škrobených materiálů, které nebyly nikterak příjemné
na dotek. Dnes jsou samozřejmostí prostěradla napínací. Díky moderním technologiím a neustálé inovaci
ve výrobě jsou velmi populární nejjemnější froté prostěradla. Velmi oblíbené jsou i jersey prostěradla, nebo
bavlněná prostěradla či plátěná. Záleží pouze na vaší
individuální potřebě.

Teplejší povlečení

při usínání naprostý klid a jiní zase usnou jen u televize nebo rádia. Stejně rozdílné jsou naše požadavky na
tloušťku polštáře nebo hřejivost peřiny. Přitom vybrat si
polštář a přikrývku, která vám padne, je předpokladem
kvalitního spánku. Nejdůležitější pro klidný a zdravý
spánek je ale podklad hlavy. Patříte k těm, kteří milují velké množství naducaných polštářů? Nebo dáváte
přednost jednomu menšímu, tvarovanému polštáři? Na
trhu je obrovský výběr, který uspokojí každého. Stejně
individuální požadavky klademe na přikrývku. Jednomu bývá v noci zima, druhý se více potí, a tak by uvítal
lehčí a vzdušnější peřinu. Při výběru je rozhodující, v jak
chladném nebo teplém prostředí spíte a jaký tepelný
komfort chcete při spánku mít. Boom momentálně zažívají velké francouzské přikrývky pro dva. Zkuste to

Pokud sledujete módní trendy v bytovém designu, určitě vám neuniklo, že jsou v kurzu vesmírné vzory a 3D
povlečení s motivy světových metropolí. Jestli jste romantik tělem i duší, určitě si vyberete z celé řady florálních vzorů. K dostání jsou kouzelné fototisky s květinami či působivé povlečení s drobnými kvítky po celé
jeho šíři. Vybírat můžete z povlečení z čistě bavlněného
vlákna, kdy si užijete všechny výhody, jako jsou dobrá absorpce vlhkosti, prodyšnost a jemnost při dotyku
s pokožkou. Další volba může spočívat v 3D povlečení s umělými příměsmi. Takové povlečení má ještě více
hřejivé schopnosti a stále je zachován výraznější podíl
přírodních vláken. Každý člověk má však jiné požadavky, které se od sebe mohou výrazně lišit. Ideální ložní
povlečení by však mělo mít příjemný dobré termoregulační schopnosti, díky kterým v zimě hřeje a v létě chladí. S příchodem zimního období se typičtí zimomřivci
smiřují s tím, že se po celé měsíce jen tak nezahřejí. Proto je dobrý nápad si pořídit povlečení z mikrovlákna,
které disponuje termoregulačními vlastnostmi, jež jsou
v zimě k nezaplacení. A nejen to! Tento materiál rychle
schne a nemusí se žehlit. Pokud si chcete dopřát tu nejvyšší kvalitu, sáhněte po povlečení z mikroflanelu, ten
je na rozdíl od mikroplyše výrazně jemnější a má větší
hustotu chloupků.

Sezónní hra barev
Víte, že teplé nebo studené barvy mohou ovlivnit pocitovou teplotu v ložnici až o několik stupňů? Barvy v interiéru mají velký význam. Dávají mu typický charakter,
mohou opticky ovlivňovat velikost prostoru a působí
i na naši psychiku. Ložnice v barvách podzimu by měla
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mít syté a zářivé barvy. Šikmé sluneční paprsky dodávají všem barvám teplý nádech. K podzimu patři červená
jablka stejně jako hnědé tóny sklizených polí. Ložnice
v barvách zimy je charakteristická chladnějšími odstíny.
Vedle černé a zářivé bílé se prosazují studené modré
a zelené barvy. Ty mohou být v kontrastu třeba se žlutou nebo červenou.

Náladové fototapety
Digitální fototapety, které z moderních interiérů úspěšně vytlačují malířské obrazy, se hodí i do ložnice. Když
je třeba, zvětšují (pomocí optického klamu) místnost
nebo naopak mění místo ke spánku na velmi útulný
kout, stvořený pro noční odpočinek. Vybírat můžete
z pestré palety motivů - od krajin, fauny, flory přes geometrické vzory až k neutrálním plastickým tapetám.
Perleťové bubliny, mořské mušle nebo kapky vody mohou být dokonalou dekorací právě za vaším lůžkem.

Ložnice jen pro vás
Elegantní, a přitom komfortní ložnice musí dokonale
vyjadřovat individualitu svých uživatelů. Stejně jako
u kuchyní nebo obývacích pokojů platí, že ať už zvolíte
při výběru nábytku, vybavení, dekorací a doplňků jakýkoli materiál, barvu a design, hlavním kritériem zůstá-
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vá vlastní vkus a pohodlí. Prioritou by měl být kvalitní
nábytek - masivní noční stolky, skříňky a komody, případně skříně, pokud je nemáte vestavěné. Vévodícím
materiálem je dřevo nebo alespoň nábytek s precizně
provedeným přírodním dekorem. Letí například i různé
doplňky jako atypické poličky, osvětlení v podobě lamp
v moderním designu, které mohou být vybaveny i praktickým stíněním. Do ložnice patří i koberce. Dřevěná či
laminátová podlaha se sice dobře uklízí, ale při ranním
vstávání jistě toužíte šlápnout bosou nohou do něčeho
měkkého a teplého. Nehledě na to, že koberec ložnici zútulní. V místnosti, kde se pouze spí, není koberec
tolik zatěžován, takže si zde můžete dopřát i luxusní
designové kousky. A v zimě jistě oceníte třeba i kožešinové předložky.
Ložnice by měla být místem největšího soukromí. Tady
usínáme, spíme a probouzíme se, milujeme se, čteme
a odpočíváme. Zařizuje se nám lépe, protože tuto místnost vybavujeme obvykle jen pro sebe a partnera a nemusíme zde proto brát ohled na potřeby a přání zbylé
části rodiny. Pokud to prostor dovolí, ženy by neměly
zapomínat na toaletní stolek se zrcadlem. Denní světlo
je při ranním líčení spolehlivější než žárovky v koupelně.
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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PALERMO 1+1 ZDARMA
Dokonale vzdušná matrace PALERMO
je vhodná pro alergiky, protože jádro
matrace je spojené bez použití lepidel.

NYRA 1+1 ZDARMA
NYRA, sendvičová matrace s vnitřním
tvarováním, se krásně přizpůsobí
vašemu tělu a nechá mu tak prostor
potřebný pro regeneraci.
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ANGELA 1+1 ZDARMA
Dokonale vzdušná matrace ANGELA je
vhodná pro alergiky díky nelepenému
jádru. Navíc je tu pro vás po obou
stranách připraveno zónování z
kvalitních flexibilních PUR pěn, které
zaručují spánek jako na obláčku.

MORAVIA COMFORT, s.r.o., Mládežnická 3062/3a, 690 75 Břeclav, www.moravia-comfort.cz
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SCHOVÁVACÍ
VYCHYTÁVKY
Úložné prostory jsou vděčným pomocníkem zejména v bytech,
kde se řeší nedostatek prostoru. Ocení je především rodiny
s dětmi, kterým potřebné věci rostou geometrickou řadou.

INZERCE

BYDLENÍ | 43

my na dvou protilehlých stranách, a ulička mezi nimi
by měla být nejméně 80 či 100 centimetrů široká. Pak
připočítejte hloubku úložných prostor na ramínka – 65
centimetrů a police – 45 centimetrů. Že nemáte dost
místa na samostatnou šatnu? Pak využijte chodeb, stěn
a rohů, které slouží pouze k oddělení prostoru a jinak
je nevyužíváte. Tato hluchá místa můžete využít jako
úložný prostor od podlahy ke stropu a od stěny ke stěně. Vestavba na míru podle vašich možností a potřeb
dovolí využít každý centimetr.

V podkroví využijte rohy
Části místností pod šikmou střechou mnohdy nelze
pohodlně využívat na denní bázi, o to vhodnější jsou
pro úložné prostory. V patrech se sešikmenými stěnami
můžete „ukrojit“ nevyužité rohy a vestavbou dvířek si
vytvořit místnůstku, která ze všeho nejvíc připomínající stan. Místo aby si v něm hrály děti, využijete je pro
úschovu spousty sezonních věcí, kufrů, sportovní výbavy nebo hraček po dětech. Vejdou se až do toho nejzazšího koutku, kam obvykle dosáhneme, pouze když
si klekneme.

Prostor pod schody

Čím víc věcí si pořizujete, tím více úložných prostor potřebujete. A v menším bytě se hodí každý kousek místa.
A nejde jen o místo k ukládání věcí, ale i o jejich přehlednost. Dnešní trend v bydlení vám velí: byt by měl
být prostorný, vzdušný, čistý a měl by vyžadovat jen minimální údržbu. Módním heslem je: všechno schovat.
Ale jak na to? Rafinovaně: moderními skrytými úložnými prostory.

Samostatná šatna
Pokud máte možnost ukrojit větší plochu z nějaké místnosti, máte vyhráno. Prostor lze citlivě rozdělit sádrokartonem, neprůhledným sklem (do moderních interiérů se hodí kombinace s ocelí nebo nerezem) či dřevem,
zkrátka zvolíte řešení, které se ke zbývající místnosti
nejvíc hodí. A hned budete mít přehledné místo pro
oděvy, obuv, kabelky, kufry a doplňky. Při plánování
šatny mějte na paměti, že by měla mít úložné systé-
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Velkou výhodu mají majitelé patrového domu nebo
mezonetového bytu. Nabízí se jim totiž prostor pod
schody. Tam se dá dokonce někdy vybudovat celá šatna
se samostatnými vchodovými dveřmi. Většinou ale toto
místo dovolí vestavět jen skříňovou sestavu. I tak je to
ideální místo na úklidové prostředky, vysavače, smetáky
a podobně. Velmi efektní je také šuplíkové řešení. Strana schodiště otevřená do místnosti se dá například zaplnit konstrukcí se zásuvkami či mobilními kontejnery.
Vzhledem k tomu, že v zásuvce udržíte optimální pořádek do výšky zhruba 40 cm jedné vrstvy a hloubky 60
cm na délku paže, je zřejmé, že z praktického hlediska
vyhrávají výsuvné prvky před jednou komorou. Pohodlné je i řešení oboustranných skříněk pod schodištěm,
jež volně prochází místností a není u stěny. K ukládání jsou vhodné i podstupnice – pod každým stupněm
může být zásuvka nebo police přístupná ze směru výstupu na schodišti. Nevšední zpracování návrhu úložných prostor pod schodištěm je výzvou pro architekty,
šikovné truhláře, ale rovněž pro firmy, které nabízejí
systémy vestavěných skříní.

Vestavěné skříně
Ložnice nabízí možnost velkoobjemové vestavěné skříně, která často v jednobarevném lesku působí opticky
spíš jako barevná zeď. Vnitřek skříně si pomocí krabic
a nejrůznějších organizérů můžete opravdu ušít na míru.
Šikovné organizéry pomohou naplno využít šatní skříň
nebo zásuvku. Dnes jsou k mání v mnoha stylech, barvách a materiálech. Dobrá vestavěná skříň je taková, která dokáže snadno a přehledně zpřístupnit všechny kouty
úložného prostoru. Dejte přednost systému, který vám
osobně více vyhovuje, ať už jsou to tyče, zásuvky nebo

Fühl Dich wohl. Kermi.

Designové
a koupelnové radiátory

Kermi – ideální spojení tepla, designu a funkce
Designová otopná tělesa Kermi přesvědčí vysokým topným výkonem a krátkou fází ohřevu díky patentované energeticky úsporné technologii
therm-x2. Nabízejí možnost individuálních a atypických řešení, která na milimetr přesně sedí na všechna stávající připojení starých radiátorů.
Vhodné jak pro modernizaci, novostavbu či rekonstrukci obytných prostorů. K dispozici jsou všechny barevné odstíny RAL CLASSIC, celá řada
sanitárních barev a stylové barvy z Kermi barevného vzorníku. K dostání jsou různá doplňková příslušenství, přídavné elektrické vytápění nebo
modely pro výhradně elektrický provoz. Více informací na www.kermi.cz.

Kermi s. r. o.
Dukelská 1427, 349 01 Stříbro, Česká republika, Tel. +420 374 611 111, info@kermi.cz

poličky. Oblíbené jsou také drátěné výsuvné programy,
ale i sklopné police a mnoho dalších prvků. Komfort zvýší tiché výsuvné mechanismy s postupným dovíráním.
Nejčastěji se vestavěné skříně pořizují do ložnic a do
předsíní. Váháte nad způsobem jejich zavírání? Možná
vám pomohou následující fakta: posuvné dveře jsou
praktičtější než otevírací, ale zaberou 10 cm z celkové
hloubky vestavěné skříně. Bude-li celková hloubka vestavěné skříně menší než 60 cm, je lepší zvolit dveře
otevírací. Dveřní křídla zase vyžadují dostatečný prostor před skříní po celé její výšce.
Další úložný prostor v ložnici, zejména pro méně používané věci, nabízejí lůžka. Systémy jsou nejrůznější. Buď
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se do nich dostanete z boku, nebo musíte část matracového dílu odklopit. Oblíbené jsou také varianty pohyblivých zásuvek na kolečkách. Mějte na paměti, že prostor
pod postelí nelze zarovnat věcmi až k roštu. Ponechejte
dostatečnou rezervu pro proudění vzduchu. V dětském
pokoji se prostor pod postelí hodí k ukládání hraček do
velkého kontejneru na kolečkách.

Využití atypického místa
Vestavěné skříně nemusí mít jen standardní pravoúhlý
tvar, vytvářející falešnou stěnu, může být tvarově zcela atypická. Chcete bezezbytku využít nepravidelný
a různě vysoký, široký či hluboký prostor pod zkoseným

znané otevřené police, moderní linky nabízejí nečekané
úložné prostory. To, co vypadá jako přepážka, je výsuvná spížová policová sestava, a to, co vypadá jako sokl
od varného ostrova, je objemné úložiště pro hrnce. Výrobci také přicházejí s novinkami, jednou z nich jsou například rohové a soklové zásuvky! Věděli jste, že i „hluchý“ kout kuchyně lze proměnit v nejfrekventovaněji
užívaný úložný prostor, bez něhož se v každodenním
provozu neobejdete?. Ve speciální zásuvce najdou své
místo příbory, kořenky, ale i otevřené sáčky se surovinami na vaření a pečení a drobnější nádobí, jako jsou například misky, sítka nebo měrky. Prostor v jednotlivých
zásuvkách je možné krásně zpřehlednit pomocí důmyslného vnitřního členění, Další prostor, který zůstává
mnohdy nevyužitý, jsou zásuvky přímo pod dřezem.
Stačí využít výsuvy se speciální úpravou dna do písmene
U, a hned najdete prostor pro čisticí a mycí prostředky,
houbičky a jiné věci, které souvisí s mytím a které často
zůstávají na pracovní desce nebo na dřezu.
Zvlášť v malých kuchyních se nebojte využít prostor až
ke stropu a klidně nad horní skříňky přidejte ještě jednu řadu. Neudělejte ale následující chybu. Pokud dáte
vedle sebe třeba čtyři klasické skříňky šedesátky, a to ve
dvou řadách nad sebou, prostor bude působit vysokým
a úzkým dojmem, což není pěkné. Mnohem lépe budou
vypadat dvě široké a nízké klopny, nad které necháte
nainstalovat klidně i klasické vysoké skříňky s otevíráním do boku, a to ideálně v bílém bezúchytkovém či
jiném neutrálním provedení. Splynou tak s okolím a nabídnou spoustu místa.

Nenápadné úkryty

stropem, velkou hloubku nad podlahou pod šikmou
střechou nebo různé výklenky? Specializované firmy
vám naměří vyčleněný prostor a pomocí 3D modelace
navrhnou ideální řešení pro skladbu a rozložení skříně.
Výhodou vestavné skříně je fakt, že na rozdíl od té klasické nemusí být všude stejně vysoká, široká ani hluboká. Vnitřní členění je libovolné – šatní tyče, police, zásuvky, kontejnery. Snadnou dostupnost uložených věcí
zajistí sklopné a výsuvné šatní tyče, otočné a výsuvné
police.

Kuchyňské chytré zásuvky
I když se v kuchyních stále drží drátěné programy a při-

Když už není místo pro další skříňky, hledejte cestu jinde. V obýváku třeba v útrobách nové sedací soupravy
nebo malého a nenápadného taburetu. Ano, i do těchto míst výrobci implantují úložné prostory. Jsou ideální
pro uklizení sezonních věcí, které nepotřebujete denně. Oblíbeným kusem, který se objevuje v posledních
letech, je pojízdný nízký kontejner, který je opatřený
sedákem, takže ho lze využít i k posezení. Mobilní
skříňka je opatřená kolečky, takže se snadno přemisťuje. Vnitřní prostory kontejneru jsou přístupné buď
shora odklopením sedáku, nebo ze strany a mohou být
rozdělené na více částí. Novinkou je také skrytý úložný prostor ve zdi. Tento systém je vlastně utajená nika
s dvířky, kterou můžete v interiéru sladit s dveřmi ve
skryté zárubni, nebo pouze využít prostor ve stěně jednoduchým a funkčním řešením dvířek se skrytými panty. Dvířka mohou být dodávána dýhovaná, lakovaná,
nebo řešena bez povrchové úpravy pro finální dokončení malbou nebo tapetou.

Snížený podhled
V bytech s vysokými stropy, ale i v těch klasických lze
vytvořit například v chodbách či koupelnách úložné
prostory snížením stropů – získáte tady až půl metru
vysoké „patro“ přístupné buď dvířky zespodu, nebo ze-
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předu. Snížený podhled ze sádrokartonu natřený barvou stěn splývá s okolím a nikoho ani nenapadne, že
nad „stropem“ se skrývá prostorná šatna, která pojme
například většinu sezónních oděvů obyvatel bytu nebo
věcí, které neslouží každodenní potřebě. Možná netradiční, ale praktické a dokonce efektní řešení je snížený
podhled nad nohama vaší postele. Nemusí být ani uzavřený dvířky, ale může ho vytvořit otevřená police, na
kterou postavíte proutěné koše či krabice.

Mobilní dělicí příčky
Máte velkou místnost, ale málo úložného prostoru
u zdi? Pak zapřemýšlejte, jak si ho vytvořit třeba přímo
uprostřed místnosti. Nejrůznější typy zástěn a příček umí
chytře rozdělit prostor tak, aby vznikly dvě plochy plné
polic nebo skříněk, které pojmou dvojnásobný počet
věcí. Pro jejich konstrukci máte několik možností – můžete si příčku vytvořit z modulů, z latí nebo využít hotové
knihovny, které postavíte zády k sobě. Tímto způsobem
se dá přepažit jen část místnosti nebo místnost celou
a nechat jen průchozí prostor uprostřed. Mějte však na
paměti dostatek světla. V ideálním případě by každá část
měla mít vlastní okno nebo jiný světelný zdroj.

Trendový závěsný nábytek
Chcete mít v obývacím pokoji hodně úložného prostoru, ale objemné a zastaralé nábytkové stěny se vám
nelíbí? Vyžeňte to výš! Zamyslete se nad možností, jak
do místností vašeho domova zabudovat systém otevřených polic. Nezabírají místo na podlaze, nepřekážejí
a nabízejí mnoho místa k uskladnění nejrůznějších věcí.
I v malém a nízkém pokoji můžete využít otevřené police, někdy i v několika řadách nad sebou. Skvěle bude
vypadat řada otevřených polic hned v několika různých
délkách. Současným trendem je nepravidelné rozložení
(cik-cak), které dodá místnosti patřičný šmrnc a vtip. Komody nahraďte závěsnými skříňkami a dodejte obývacímu pokoji patřičnou vzdušnost a eleganci. K dostání
jsou variabilní systémy televizních skříněk a polic, které
zajistí dostatek úložného prostoru i v malém pokoji.
Vyberete-li závěsné skříňky různých tvarů a rozměrů,
vytvoříte na stěně zajímavou mozaiku, která jako by se
vznášela nad celým prostorem.

Moderní pomocníci
Udělejte z nouze ctnost a pořiďte si designová „úložiště“, která budou sloužit svému účelu, ale zároveň i zdobit. Klidně je vyskládejte na police v předsíni a třeba i na
toaletě, kde se dá snížit strop. Když si koupíte barevné
či vzorované boxy, můžete je vyskládat někde v koutě
a udělat z jejich jednoduchosti a dekorativního povrchu
přednost. V nabídce obchodů je dnes naštěstí spousta
možností: úložné boxy, regály, krabice, koše, bedny
a bedničky, ať už jsou z plastu, textilu, dřeva, proutí či
jiných materiálů. Pro nářadí a jiné drobnější věci existuje opravdu pestrý sortiment úložných systémů. Velice
praktické zvláště pak do dětských pokojů případně do
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chodby jsou závěsné kapsáře. Své využití mohou najít
i v koupelnách či spižírnách. Zkoušeli jste někdy spočítat, kolik párů bot máte doma? Jistě je jich hodně a ne
ve všech chodíte. Starých bot je nejlepší se ihned zbavit, ale ty sezónní můžeme umístit třeba do závěsných
botníků nebo do vzdušných závěsných boxů, které větrají a nezaberou mnoho místa. Jsou praktické, neboť
jsou omyvatelné. Dobrá skladovatelnost, to je největší výhoda úložných plastových nebo látkových komod
a schránek. Pevný obal brání proniknutí prachu dovnitř,
a proto jsou vhodné právě na ukládání sezónních věcí.
Vybírat lze z široké škály barev, rozměrů i dezénů. Místo šetří i vakuový pytel, který je ideální pro uskladnění
lůžkovin, textilních i plyšových hraček nebo sezónních
oděvů. Po odsátí vzduchu z vaku pomocí vysavače nebo
pumpičky na odsávání vaku se objem vaku zmenší, čímž
ušetříte místo na ukládání. Oděvy jsou zároveň chráněny před roztoči, moly i prachem. Při využívání úložných
prostor nezapomínejte na jejich přehlednost. Je dobré si
předem ukládání věcí naplánovat a pak někam zapsat,
kde co máte uložené. Předejdete tak přemýšlení a hledání, až budete něco ze schovaných věcí potřebovat.
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com

Společnost Thule uvádí zcela novou řadu batohů Thule Accent
Nová kolekce batohů Thule Accent je postavena na elegantním
designu a pohodlí v celém svém rozsahu. Tato nová, urban-style,
řada batohů je určena všem dnešním moderním profesionálům.
Thule Accent Backpack 28L – Robustní cestovní batoh
se širokým otvorem ve tvaru písmene U umožňuje snadné
balení a vybalení každodenních potřeb, jakými jsou tablet,
notebook, telefon a další potřebné věci moderních profesionálů.
Thule Accent Backpack 23L & 20L – Profesionální cestovní batoh s ochranou elektroniky a univerzálním oddílem SafeZone pro cennosti. Snadno uložte láhev s vodou
do boční kapsy a udržujte drobné věci bezpečně v sousední
boční kapse na zip.
Thule Accent Laptop Bag 15.6“ – Univerzální kufřík
2 v 1. Snadno přeměňte tašku na batoh pro všestranné
možnosti přenášení.
Všechny tři typy batohů umožňují ochránit svůj telefon, sluneční brýle nebo peněženku v SafeZone kapse. Notebook
a tablet zabalíte jednoduše do samostatných příslušných kapes.
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KOUPELNA
BEZ BARIÉR
Trend otevřených koupelnových prostor výrazně ovlivnil vzhled jednotlivých částí
koupelnového vybavení.
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Původně oddělené a uzavřené místnosti sloužící takřka
výhradně rodinným příslušníkům nyní architekti odvážně začleňují nejen do ložnic, ale i do integrovaných
obytných částí domácností. Do koupelen tak pronikají
rozmanitá křesílka či lehátka, která podtrhují relaxační funkci prostoru, oddělení zón v koupelně umožňují
volně stojící panely nebo poloostrovní kusy nábytku se
zabudovanými umyvadly, která se tak stávají přístupná z více stran. Nová koncepce vnímání koupelny jako
komfortního prostoru umožňujícího svým zařízením
a umístěním relaxaci a komunikaci. A i když dáváte
přednost tradici a v koupelně chcete mít soukromí, je
dnes radost ji díky širokému sortimentu zařizovat.

větrat bez úniků tepla. Na toaletě pomůže podomítkové splachování s odvětráním. Instalační systém odsává
zápach pomocí trubky přívodu vody do mísy. K modulu
je třeba připojit ventilátor s výkonem okolo 20-30 m³
za hodinu.

Elegantní funkčnost
Výrobci koupelnového nábytku a sanity spolupracují
s designéry, a díky tomu můžete na trhu najít vybavení
koupelen s něžnými čistými liniemi a módními odstíny
koupelnového nábytku, které působí harmonicky a je
zároveň plně funkční. Na výběr je široké spektrum rozměrů a typů nábytku jak pro velké, tak i pro menší koupelny. Někdo má rád retro styl, jiný venkovský, a další
touží po moderně. Svět koupelen se řídí vaším vlastním
vkusem a fantazií. Pokud chcete jít s posledními módními trendy, vaše koupelna by měla vypadat extravagantně, což docílíte především kombinací výrazných barev.
Nejvíc frčí tropická zelená, kanárkově žlutá či fuchsiová, ale nic nezkazíte červenou ani černou. Že je to příliš
odvážné? Pak tyto barvy použijte jen jako akcenty na
menších plochách. Třeba jen na části obkladu nebo na
ozdobných bordurách. Případně vyberte v trendy barvách pouze doplňky, například ručníky a koupelnovou
předložku. Nicméně pokud by vás takové barvy při relaxační koupeli rušily, můžete vsadit na jistotu a sladit
koupelnu do přírodních odstínů, které jsou nadčasové
a nikdy nebudou out. V tomto směru vítězí dřevo a kámen. Co se týká stylovosti, velkým hitem současného
designu je purismus, tedy co nejméně koupelnového
nábytku. A pokud možno vše schovat. Žádné otevřené
police s řadami různobarevných šamponů a kosmetiky.
Všechny koupelnové propriety nechť mají své místo za
dvířky skříněk, nebo v zásuvkách. V koupelně to pak
bude vypadat elegantněji. Pro pohodlné používání je
v koupelně potřeba i volné místo. Vedle vany aspoň 85
centimetrů, u sprchového koutu 80 centimetrů, před
umyvadlem 65 centimetrů, před toaletou a bidetem 50
centimetrů a 45 centimetrů od středu na každou stranu, před pračkou 60 centimetrů.

Zajistěte dobré větrání
Pokud nepatříte ke šťastlivcům, kteří mají v koupelně
okno, je třeba řešit přívod vzduchu. Když se koupelna
nevětrá, drží se v ní zápach a plíseň. Nutné minimum
je ventilátor. Hodí se i dodatečně vybudované okno
do sousední místnosti. Mělo by se dát dobře otevírat
a musí se správně zabudovat. Jinak může i ono plesnivět. Jiná možnost je rekuperační jednotka, jíž se dá
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Obklady a podlaha
Do malé koupelny raději dejte světlé obklady spíše většího formátu, nebo aspoň lesklé. Tmavá dlažba nevadí, působí stabilně. Obdélné kachlíčky ve vodorovném
směru opticky prodlouží stěnu, na svislo prostor zúží
a protáhnou do výšky. Malá koupelna pak působí jako
komín. Vertikální orientace velkých obdélníkových formátů působí dynamicky, horizontální atmosféru zklidní. Listely i jiné dekorační obklady nemusí obkroužit
celou koupelnu, lze jimi zvýraznit jen část. Při výběru
dlažby dejte pozor, aby neklouzala. Vysoký lesk za úraz
nestojí a je na něm vidět každá kapka. Dobré jsou i neklouzavé sprchové kouty, případně je lze doplnit protiskluznými nálepkami.Interiér sjednotíte, když stejnými
kachli obložíte stěny i podlahu. Populární je i obkládání
slinutou dlažbou, která má díky oříznutí - rektifikaci či
kalibraci - přesnější rozměry, což umožňuje úzké spá-
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ry, až 1,5 mm. Na obklady se dá použít i kámen, vlhku
odolné dřevo či sklo. Skleněné obklady se dobře udržují. Nemají spáry, nerovnosti ani prohlubně. Nanotechnologie je ošetří proti usazování vodního kamene nebo
zasychání kapek.

Vana především bytelná
Nedílnou součástí každé koupelny je sanita – umyvadlo, vana, vodovodní baterie, toaleta (pokud je součástí
koupelny). I zde vývoj pokročil a i zde je možné skloubit funkčnost a design tak, aby celkově ladil a dotvářel
interiér celé koupelny. Muži většinou chtějí sprchový
kout, ženy vanu. Když se nemůžete dohodnout, jsou
i řešení půl na půl. K vanám lze přidat zástěnu, některé
mají i v části ploché dno. Alternativou jsou sedací vany
či sprchové kouty s hlubší vaničkou. Do malé koupelny
se vejdou asymetrické vany, v části pro nohy zúžené.
Smaltovaná vana je bytelnější, ale hlučnější a rychleji
v ní chladne voda. Akrylát se snadno tvaruje, proto je
z něj pestřejší nabídka tvarů. Chcete-li pevnější akrylát,
hledejte ten podložený polyuretanovou pěnou. Také
u sprchových vaniček jsou pevnější lité či smaltované
než akrylátové. Hranaté vany vypadají elegantně, ale
bývají méně pohodlné než ty oválné.
Vany se liší nejen délkou, ale i šířkou a výškou nad podlahou. Nabídka se zdá široká, ale když určíte ideální
rozměry, výběr se dost zúží. Určující je velikost koupelny, pak také výška lidí v domácnosti, jejich pohyblivost
i požadavky na pohodlí. Třeba senior ocení nižší vanu,
dlouhán zase typ s větším vnitřním prostorem. Vanová
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zástěna zabrání potopě, ale vyžaduje místo. Většinou
je část pevná a druhá se sklápí, což může bránit použití vanové baterie třeba pro mytí batolat či napouštění
kbelíku. Zástěny se hodí spíš do větších koupelen.

Pořiďte si dvě umyvadla
Větší rodiny s jedinou koupelnou při ranní špičce ocení
dvě umyvadla, když se tam vejdou.
Hranatá umyvadla se hůře udržují, v rozích se drží špína. Častěji se musí čistit umyvadlo s malým spádem.
Umyvadla v podobě misek na desce se musejí mýt i zespodu. Umístění dveří i umyvadla určete tak, aby umyvadlo nevyčnívalo přes zárubně. Pak byste do umyvadla
mohli narážet. Ptejte se na kombinaci se skříňkou. Ne
každé umyvadlo lze spojit se skříňkou. Při výběru se na
to ptejte, tato informace bývá i v katalozích. Trendovým designovým prvkem jsou bezesporu skleněná umyvadla. Jsou velmi elegantní a díky široké škále barev
jistě uspokojí náročné kreativce s vysokým estetickým
nárokem. Mají speciální povrchovou úpravu z teflonu,
která redukuje usazování vodního kamene a odpuzuje
vodu. Kapky vody tak nezůstávají na povrchu, ale stékají do odpadu, a tak na umyvadle nezůstávají mapy.
K údržbě vám postačí trochu jaru a hadřík

Úsporné baterie
Při výběru baterií se vyplatí dodržet tři jednoduché zásady: redukce na podstatné, méně je více a elegance
nepodléhající času. Nejnovější styl se vyznačuje jednoduchými, dynamickými, čistými, jasnými, ale zároveň

o poznání jemnějšími tvary. Svou roli hrají i naprosto
jasně čitelné geometrické tvary – pravý úhel, půlkruh,
kruh, trojúhelník, čtverec, kříž – a tělesa se často mění
ve válce. Dále se uplatňují futuristické, aerodynamické
linie a originální extravagantní řešení. Vodovodní baterie se vyrábějí v současné době nejen v moderním
designu, ale zároveň využívají nejnovější technologie
k úspoře vody a energie. Novinkou jsou umyvadlové
a bidetové baterie s teplotním omezovačem a perlátorem s možným nastavením proudu vody s průtokem
pouhých 5 l/min. Vanovou baterii umístěte tak, aby při
sezení nepřekážela, netlačila do zad a neomezovala
skládání vanové zástěny. Termostatické baterie šetří čas
a peníze, použití je pohodlnější a bezpečnější. Některé mají v horní části praktickou poličku. Nejlepší a nejdražší jsou elektronické baterie, jež přesně měří teplotu
a množství vody, dají se i ovládat na dálku.

Jak vyřešit WC?
Spojením toalety a koupelny do jedné místnosti se dá
ušetřit prostor. Ale zvláště pro větší rodiny je to nepraktické, jeden člen domácnosti může zablokovat koupelnu. Musí se také počítat se zápachem v koupelně. Víc
místa získáte využitím podomítkového splachování toalety, nejlépe zúženého čili slim provedení s hloubkou
včetně stěny třeba jen 10 cm. Ideální je použít systémy umožňující napojení na přívod vody ze dvou stran.
Připojení vody zezadu nebo shora usnadňuje práci při
instalaci. V již existujících stavbách není nutné výrazně

měnit rozvody vody. V koupelně s toaletou lze nádržku schovat do sádrokartonového soklu vhodného na
odkládání věcí. Bude-li WC u stoupaček, změřte si výšku, v níž se nacházejí vodoměry. I po instalaci záchodu
na ně musí být vidět. Jsou-li vodoměry nízko, může to
komplikovat minimální výška podomítkových nádržek
asi na metr nad podlahou. Na vodoměry se však dá dívat i mírně shora.

Nábytek odolný proti vlhkosti
Do koupelny nelze dát běžný nábytek, ale jen ten určený do vlhka. Neuškodí mu pak občasný přímý styk s vodou. Nábytek je ale i přesto vždy třeba osušit. Pokud
to není nutné, koupelnové skříňky neumisťujte do blízkosti vany nebo sprchového koutu. I ten nejodolnější
materiál při neustálém bezprostředním styku s vodou
nemusí vydržet na věčné časy. Dobrým vodítkem je certifikát o vodotěsnosti. Skříňky zároveň umisťujte tak,
aby se daly umýt. Když nábytek místo soklu zavěsíte,
nebo postavíte na nožky, bude méně vystaven vlhkosti a lépe se bude udržovat podlaha. Nezapomeňte na
ztužovací konstrukce v lehkých příčkách v místě zavěšení umyvadla a skříněk. I skříňky na nožičkách se někdy musí kotvit do zdi. Hlavně když jsou hodně vysoké
a slouží k ukládání rozměrnějších předmětů. Skříňky
s otevřenými poličkami a s posuvnými dvířky ušetří místo ve srovnání s klasickými dvířky.

Zrcadlové skříňky jsou out
Nejčastějším řešením v menších koupelnách jsou zrca-
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dlové skříňky, které poskytují zároveň i úložný prostor.
Ale moderní trendy velí jinak: in jsou zrcadlové stěny
s LED podsvícením, pokud tedy máte koupelnu velkou.
V otevřených koupelnách se zase více uplatňují menší
zrcadla různých tvarů: od čtverců, obdélníků, přes kruh,
půlkruh, elipsu až po pětiúhelník. Méně obvyklé jsou
nejrůznější kombinace běžných tvarů s uřezanými nebo
zaoblenými rohy. Když zrcadlo nad umyvadlem protáhnete až nad vanu či toaletu, opticky se zvětší prostor.
Ještě to umocní vhodné osvětlení. Zrcadla vybírejte
spíše bez rámu a vyhýbejte se dvěma proti sobě. Nekonečný efekt, který vytvářejí, není pro lidské oko příjemný. Budete-li dávat zrcadlo přímo na zeď, nikoliv na
skříňku, myslete na to, že žena při malování potřebuje
k zrcadlu přistoupit dost blízko. K zrcadlu by tedy měl
být přístup i mimo umyvadlo.

Jak koupelnu vytápět
Nejčastější způsob vytápění je v současnosti tvořen
kombinací topení podlahového a otopného tělesa
tzv. „žebříku“, který může být zajímavým designovým
doplňkem celé koupelny. Volit můžeme z radiátorů
skleněných, trubkových, klasických litinových registrů,
nebo těles deskových. Velmi populární jsou chromové
radiátory, které se nejprve poniklují a pak dostanou
chromovou lázeň. Nejkvalitnější a nejodolnější vůči
vlhkosti jsou radiátory nerezové. Žebřík využijete i na
sušení ručníků, ale pozor na modely s příčkami hodně
blízko sebe. Prádlo se na ně špatně věší a mezi příčkami
se usazuje prach. Vybírejte žebřík s většími mezerami
či otočný nebo k běžnému přidejte nasazovací sušáky
a háčky.

Jak koupelnu nasvítit
Vybírejte pouze osvětlení do vlhka. Stropní světla je
možné zabudovat do podhledů jako centrální i v po-

56 | BYDLENÍ

době bodovek. Ne každá barva světla je do koupelny
ideální. Volte raději studený bílý odstín. U LED osvětlení
většinou nelze měnit žárovky. Až dosvítí, což by mělo
být i za více než 20 let, vymění se celé svítidlo. Sáhnete-li po jiném zdroji, třeba po halogenových žárovkách či
zářivkách, měl by to být zdroj, který se dá běžně koupit.
Žárovek existuje hodně typů a některé se v dobré kvalitě těžko shánějí nebo se složitě vyměňují. Zrcadlová svítidla buď svítí proti obličeji, bývají přímo ve skle či nad
zrcadlem. Obličej dobře ozáří, ale mohou oslňovat. Jiné
typy se dají nad zrcadlo a svítí dolů. Neoslňují, světla je
o něco méně, ale i tak by mělo stačit. Úspory i příjemný
pocit zajistí bezesporu denní světlo v koupelně. Kromě
okna lze udělat průhled třeba z luxferů či využít světlovod.

Vychytané doplňky
Vybírejte takové doplňky, aby voda mohla odtéci nebo
se dala jednoduše vylít a nádobky šly snadno vymýt.
U držáků na kartáčky a misek na mýdlo je obvykle problém s údržbou. Kartáčky se štětinami dotýkají držáku,
v kelímcích se drží špína. Mýdlo plave ve vodě, v misce
se množí bakterie. Hygienická jsou tekutá mýdla a nejvíce ta s bezdotykovým dávkováním. Jistotou je i držák
kartáčků s ultrafialovou dezinfekcí. Do koupelny zcela
určitě patří i koš na prádlo, Aby nezabíral místo, může
být vyklápěcí a schovaný ve skříni. Dá se udělat i vhoz
stěnou do koše ve skříni na chodbě. I takové maličkosti,
jako jsou pověšené či srolované ručníky a předložky na
podlaze, mohou dodat koupelně šmrnc. Doplňky jsou
zkrátka tím, co dodá vaší koupelně duši. Pokud budou
v jednom stylu a barevném provedení, bude vaše koupelna opravdu trendově vychytaná.
Foto: Shutterstock.com
Eva Houserová

Otevřeli jsme pro vás novou exkluzivní vzorkovnu s nejnovějšími trendy od
společnosti Dornbracht Group. Na 150 m2 jsou zde prezentovány vodovodní
armatury a sprchové systémy předního německého výrobce Dornbracht, dále
umyvadla z glazované oceli a koupelnový nábytek z manufaktury Alape.
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DVEŘE
DO MODERNÍHO INTERIÉRU

Tak jako všechno, tak i moderní interiér prochází jistým vývojem. Tytam jsou masivní
obývací stěny, které známe z osmdesátých let. Tvořily jeden kus a zabíraly celý pokoj.
Dnešní moderní interiér je prostorný a vzdušný, jednotlivé kousky nábytku si můžete
romístit podle chuti. Svým vývojemINZERCE
samozřejmě prošly i interiérové dveře.
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Zkuste si představit domov bez dveří. Neměli byste pocit, že vám doma něco chybí? Dveře jsou součástí interiéru a dokáží podpořit ráz celé domácnosti. Bez ohledu
na občasné nutné soukromí. Někdy se zkrátka chceme
zavřít, ne-li zamknout až zabarikádovat a být chvilku
sami. Nebo se musíme na něco soustředit a nechceme
být rušeni. Nebo chceme v klidu spát. Vidíte, jak jsou
interiérové dveře důležité?
Uvažujete o jejich koupi? Do novostavby? Nebo renovujete starou zástavbu a staré dveře chcete vyměnit za
nové? Ať již vás ke koupi nových dveří vedou jakékoliv
důvody, bylo by dobré, abyste se alespoň trošku orientovali v základních pojmech. A v nabídce trhu.

Tipy dveří
Dveře se dělí podle způsobu zavírání, počtu křídel, konstrukce, prosklení a podobně. Otevíravé, nebo-li otočné
dveře se otevírají jen jedním směrem. Tyto dveře patří
mezi tzv. klasické a jsou nejčastějším tipem dveří v interiéru. Mohou být z různých materiálů se šikorou škálou
příslušenství v podobě klik, koulí, pantů i závěsů.
Na obě strany se pak otevírají kývavé dveře, které někteří nazývají lítačkami. Osa otáčení je na boku a bývají
osázeny jako jednoklřídlé nebo dvoukřídlé. Závěs těchto dveří je tvořen ocelovou pružinou, která se při otevírání natahuje. To způsobí, že dveře se samy zavřou.
Na speciálním pojezdu jsou zavěšeny dveře posuvné,
které se zasouvají buď do falešné stěny, nebo vedle ní.
Tyto dveře dokáží ušetřit spoustu místa. Jejich výplň
může být dřevěná nebo skleněná, jejíž výhodou je propustnost světla, které i opticky zvětší prostor.
V horní liště jsou pak zavěšeny dveře skládací, které
slouží k optickému rozdělení místnosti na dvě části.
Tyto dveře bývají vyrobeny z překližky či plastu. Jejich
předností je, že interiéru dodají punc originality a zabírají minimum prostoru.
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Další možností jsou dveře shrnovací. Tento tip dveří
je možno použít i u vestavěných skříních a v šatnách.
Takovéto dveře jsou nejenom praktické, ale i moderní.
A bezpečné. Samy od sebe se totiž nezavřou a nehrozí,
že je zabouchne průvan. A jsou i zvukově odolné.
Dveře turniketové či karuselové tvoří více dveřních křídeltvořících hvězdici nebo kříž s osou otáčení umístěnou ve středu. Takovéto dveře se moc nehodí do domácnosti, najdeme je spíše u vstupů do hotelů, bank
a obchodních domů.
Pokud je křídlo vsazeno do obložkové zárubně se skrytými a pohledově neviditelnými panty, hovoříme o dveřích bezfalcových či bezpolodrážkových. Takové dveře
dobře splývají se stěnou a celkovým prostorem, ze kterého nevyčnívají. Jsou ale o něco nákladnější.
Dveře z jednoho kusu skla nazýváme celoskleněnými.
Nepletťe si je s dveřmi prosklenými. Takové dveře jsou
ideální do tmavých prostor a celkově jsou skvělým designovým doplňkem interiéru, kterému dodávají luxusní vzhled, světlo a eleganci. A maximální pocit otevřeného prostoru.
Palubkové dveře jsou, jak název napovídá, z obou stran
tvořeny palubkami, vevnitř jsou zatepleny polystyrenem. Tyto dveře lze použít i jako vstupní třeba do garáže, kůlny či sklepa. Palubkové dveře jsou vhodné spíše
na chaty a chalupy.
Možná neznámým pojmem jsou svlakové dveře, které
mají křídlo ze svislých desek či fošen, sepnutých vodorovnými svlaky.

Jaký zvolit povrch interiérových dveří
Interiérové dveře se dnes vyrábějí v různých druzích povrchu a z různých materiálů. Můžete si vybrat od papírových folií až po dekory k nerozeznání od pravého
dřeva nebo přímo masiv.

Papírová folie
Ke standardnímu použití v prostorách bez zvýšené zátěže se používají dveře s povrchem z papírové folie. Tento
materiál je citlivější, proto je výrobci mod nedoporučují
do domácností s malými dětmi nebo s domácími mazlíčky, které by je mohli poškodit. Také si dejte pozor na
ošetření této folie, ke kterému volte neagresivní čisticí
prostředky.
CPL lamináty
Povrch z laminátu je odolný, estetický a cenově dostupý.
Na výběr rovněž máte z dekorů, které jsou téměř k nerozeznání od pravého dřeva a navíc jsou i odolné a dobře
se udržují. Čistit je lze i dezinfekčními prostředky.
HPL lamináty
Tento laminát se hodí spíše do kanceláří či obchodů.
Takovéto dveře jsou velmi odolné a opět nabízejí široké
množství dřevodekorů.
Dýha a masiv
Vyšší cenové kategorie jsou samozřejmě dveře z dýhy
a masivu. Jejich nevýhodou navíc je jistá barevná nestálost, která je způsobena tím, že přírodní materiály
postupem času „pracují“. V závislosti na světle, jeho intenzitě a době expozice mění barvu.

Výplně dveří
Voština
Základním a nejlehčím materiálem dveří téměř všech
výrobců je tzv. voština. Je to jakýsi složený karton v dřevěném rámu. Jeho nedostatkem ale jsou špatné akusticko-izolační vlastnosti a nízká pevnost. Tato výplň je
tedy vhodná do dveří, které nebudou extrémně zatěžovány.
Dutinková dřevotříska
Zlatou střední cestou co se kvality dveří týče je dutinková dřevotříska. Je těžší než voština, má lepší zvukově-
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-izolační vlastnosti a je i značně pevnější.
Plná dřevotříska
Nejkvalitnější výplň vůbec. V poměru k voštině či dutinkové dřevotřísce vykazuje nejvyšší kvalitu. Je nejtěžší,
má nejlelčí zvukově-izolační vlastnosti a také nejpevnější. Pokud hledáte dveře, které vám dlouho vydrží,
zvolte tento materiál.
Zárubně
Součástí dveří jsou i zárubně. Tzv. obložkové zárubně
jsou určeny pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře otočné,
posuvné, skládací nebo pro obklad otvoru bez dveří.
Zárubně se osazují po dokončení stavby, respektive
stavebních otvorů až po dokončení omítek, maleb, obkladů, ale i položení podlahové krytiny. V kombinaci
s dveřním křídlem pak slouží i jako zvukově izolační
bariéra.

Moderní interiérové dveře
A jaké dveře jsou v současné době trendy? Jednoznačně celoskleněné a popřípadě s ornamenty. Jejich předností je jeich schopnost prosvětlit interiér a opticky ho
zvětšit. Pro tyto potřeby je sklo ideálním materiálem.
Mnozí odborníci sklo nazývají materiálem budoucnosti,
funkčním a estetickým zároveň. Na takovýchto dveřích
můžete mít širokou škálu motivů od stromů, přes různé ornamenty, názvy či pro dveře do dětských pokojů
barevné obrázky. Další předností je, že tyto dveře můžete rozšířit až do stropu. Tento prvek se zdá nezvyklý,
ale opět opticky zvětšuje prostor. Tyto dveře jsou ale
o něco dražší.
Ať již do svého nového nebo renovovaného domu zvolíte jakékoliv dveře, ať vám dobře slouží.
Text: Jana Abelson,
foto: Shutterstock.com

Innovation distinguishes between
a leader and a follower.
Steve Jobs

Světový leader koupelen
nyní i v Praze
www.porcelanosa.cz

PORCELANOSA Showroom designed by Norman Foster

ZDRAVÝ DOMOV
Domov by měl být v první řadě příjemný a pohodový, doma by nám zkrátka mělo
být fajn. A k tomu by domov samozřejmě měl být zdravý. Jak toho dosáhnout?
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Ty největší nepřátele bohužel nevidíme. Kdybyste se
přitom na svou domácnost podívali pod mikroskopem,
zřejmě byste v ní už nechtěli žít. Alergenů je kolem nás
celá řada a není to jen notoricky známá trojka roztoči,
plísně a prach. Naštěstí existují pomocníci, kteří nás je
když ne přímo zbaví, tak jejich množství alespoň sniží
na únosné minimum. Řeč je o čističkách vzduchu, které zdaleka nejsou určeny jen alergikům. Jak vybrat tu
správnou?

100 %, zadrží 99,97 % nad velikost 0,01 µm, tedy bakterie, pyly, viry, ale i cigaretové pachy.

Elektrostatický filtr
Alergenů vás ze vzduchu zbaví také elektrostatický
filtr, který funguje na principu nabití nasátého vzduchu elektřinou, který poté opačným nábojem přitáhne
sběrná plocha. I účinnost tohoto filtru je dost vysoká,
až 99%.

Vybíráme čističku vzduchu

Metoda TSS

Čističky vzduchu pracují na principu zadržování drobných okem nezaznamenatelných částic. Jednou z jejich
nejdůležitějších součástí je proto filtr, respektive princip filtrování, který zároveň udává i výčet alergenů, které je čistička schopna zastavit. Pokud chcete opravdu
výkonnou čističku, která vás zbaví všech neviditelných
nepřátel v bytě, hleďte především na její účinnost.

Velmi účinnou je i tzv. technologie TSS, která pracuje
na principu rychlého zahřátí vzduchu. Ten se ohřeje na
200°C, což je teplota, která okamžitě všechny mikroorganismy spálí a přemění je na plyny. Vzduch je poté
ochlazen a čistý vypuštěn do místnosti.

Jak spočítat účinnost čističky
V první řadě byste si měli spočítat, jakou účinnost potřebujete. Spousta výrobců ji uvádí přímo na obalu, ale
k výsledku se dostanete i jednoduchým výpočtem: vynásobte výšku, šířku a hloubku místnosti a výslednou
cifru vynásobte troukou (v případě alergika čtyřkou).
Výsledkem bude minimální výkon v m3 za hodinu.
Účinná čistička by měla vzduch přefiltrovat dvakrát až
třikrát za hodinu.

Filtry HEPA
Nejčastějšími filtry jsou filtry HEPA. Někteří výrobci
k použitému filtru udávají i cifru, která značí účinnost
s tím, že čím vyšší tato cifra je, tím je daný filtr účinnější.
Například filtr HEPA 10 zadrží 85 % částeček o velikosti
přesahující 0,05 µm, filtr HEPA 13 je už účinný téměř na
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Vodní filtry
Posledním typem filtrů v čističkách jsou filtry vodní, které jsou ovšem nejméně účinné a zachytí tak zhruba 50
až 70% vodních částic. Zařízení s vodními filtry ale zase
mohou fungovat i jako zvlhčovače či naopak vysoušeče.

HIMOP filtry
Těmito filtry disponují pouze specializované profesionální čističky, které pracují na fotokatalytickém principu a dokáží místnosti zbavit formaldehydu či jedovaté
plyny. Tyto látky se ale v domácnostech moc nevyskytují, proto i jejich použití pro domácí účely je výjimečné.

Dbejte na údržbu
Nákupem čističky ovšem ovlivnění kvality vzduchu nekončí. Aby čistička skutečně čistila, musíte o ni náležitě
pečovat. Pokud budete péči o ni zanedbávat, budete
tím snižovat její účinnost. Takže i čistička vyžaduje čiště-
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ní. Výjimkou je jen technologie TSS, které alergeny neuchovávají, tudíž jsou bezúdržbové. Jinak všechny ostatní čističky údržbu vyžadují. Alergikům nejsou obecně
doporučovány čističky s filtry, které lze umývat, což pro
alergiky může být dráždivé. Ideální jsou tak zmíněné
TSS technologie či čističky s vyměnitelnými filtry a je
celkem jedno, jestli častěji budete dokupovat levnější
filtry nebo jednou za čas si pořídíte dražší. Cenově to
vyjde téměř na stejno. Spíše se řiďte dostupností filtrů.
K čemu vám bude sebevýkonnější čistička, když do ní
nebudete moci sehnat filtr.

Spotřeba čističky
Neméně důležitým parametrem, který bude každého potenciálního kupce čističky zajímat, je spotřeba, už vzhledem k tomu, že čistička poběží téměř pořád. Dobrou zprávou je, že maximální spotřeba většiny čističek se pohybuje
do 100 W, což bývá příkon jedné wolframové žárovky.

Hlučnost čističky
A co hlučnost? Vzhledem k tomu, že zařízení poběží
i v noci a mnohdy i v dětských pokojích, i hlučnost je
faktorem, který bychom neměli opomíjet. Rozhodně si
nepořizujte přístroj s hlučností převyšující 30 db, pak
už byste (nebo vaše děti) mohli mít potíže s usínáním
a kvalitou spánku.

Izolace z přírodních materiálů
Pokud již bydlíte a své vysněné bydlení máte již postavené, zřejmě už tedy nad izolačními možnostmi svého
bydlení již nepřemýšlíte. Pokud ale stavbu teprve plánujete nebo se chystáte renovovat své staré bydlení,
měli byste zbystřit a naladit se na ekologickou notu. Už
jenom ten hřejivý pocit, že uděláte něco pro planetu,
rozhodně bude stát za to. A na čem se výběr takového
zdravého izolačního materiálu podepíše nejvíce (samozřejmě v klasném slova smyslu), to bude vaše zdraví.
Nejenom proto se stavby domů ze zdravotně nezávadných materiálů obecně stávají trendem doby. Jejich
předností je nízkoenergetická výroba, zdravotní nezávadnost, recyklovatelnost a v neposlední řadě i snadná
aplikace. Proto jich i přibývá na trhu.

Materiály rostlinného původu
Len, dřevo, ovčí vlna nebo třeba technické konopí, to
všechno jsou přírodní a tedy i stavební materiály. Jejich
předností je to, že nám umožňují žít v příjemném a hlavně
přirozeném prostředí. V létě chladivém a v zimě hřejivém.
Tyto materiály zajišťují tepelnou setrvačnost a omezují vlhkost v domě. Eliminují tak plísně a celkově vytvářejí zdravější klima. Výsledkem je pak celkově vyšší kvalita bydlení.
V minulých dobách byla jejich použití velmi častá. Domy se
stavěly ze slámy, střechy bývaly doškové, takže nepřicházíme s ničím objevným. Jaké máme možnosti dnes?

Konopná izolace
Na mysli máme izolační materiál z technického konopí,
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které můžete použít na střechy, stropy, podlahy i zdi.
Jeho výhodou jsou vynikající tepelně-izolační vlastnosti
a protože se zhotovuje na míru, tak i rychlá aplikace.
Konopná izolace je navíc maximálně šetrná k přírodě
a protože může být lepena kukuřičným škrobem, můžete ji mít i v biokvalitě.

Lněná izolace
Len je tradiční plodina, která se na našem území pěstovala již v dávné minulost, s tímto odvětvím byl v době
industrializace spojen také prosperující lnářský průmysl. Lněného vlákna se používá i k výrobě velmi kvalitní
izolace, která ve výsledku disponuje skvělými akumulačními vlastnostmi. Navíc i tento materiál reguluje vlhkost a je odolný vůči plísním, hnilobě i škůdcům. Jeho
výhodou je i tvarová stabilita a dlouhá životnost.

Izolace z ovčí vlny
Dům můžete mít odizolovaný i třeba rounem z pravé
ovčí vlny. I ta má skvělé tepelně izolační vlastnosti a navíc dobře udržuje tvar. Ovčí vlna jako taková se jako izolační materiál už používá od pradávna. Disponuje však
řadou dalších vlastností, které z ní dělají nadstandardní
materiál. Předně dokáže aktivně a příznivě působit na
prostorové klima. Vlákna ovčí vlny na sebe váží nadbytečné vodní páry, takže dodržuje optimální vlhkost.
A při nedostatku vlhkosti je naopak dokáže uvolnit.
A k tomu všemu ještě ovčí vlna dokáže pohlcovat a odbourávat škodliviny z interiéru.

Vyměňte toxické prostředky za ty ekologické a netoxické
Možná si to neuvědomujeme, ale toxiny nás obklopují
téměř všude. Proto bychom jejich množství měli minimalizovat. Možná se vám to nezdá, ale bez spousty chemie se obejdeme. Místo čisticích prostředků na chemické bázy můžete používat obyčejný ocet, citron či jedlou
sodu. Nemyslete si to, ale i obyčejný šampon je plný
chemie. Víte přitom, že ho k umytí vlasů vůbec nepotřebujete? Postačí vám obyčejná voda. A to ze mě mluví
osobní zkušenost. Je pravda, že prvních 6 týdnů vám
vaše vlasy budou připadat mastnější. Protože se jim nebude dostávat toho, na co jsou celý život zvyklé, budou
zažívat jakýsi absťák. V té době je myjte pomocí jedlé
sody a jako kondicionér můžete použít jablečný ocet
s vodou. Po těch šesti týdnech ale nebudete potřebovat
ani to. Já osobně jsem šampon neměla ve vlasech 2 roky
a mé vlasy jsou na tom kvalitativně mnohem lépe než
v dobách, kdy jsem šampon používala. Kdybyste chtěli
googlovat na internetu, zadejte do vyhledávače pojem
No poo (zkrácenina no shampoo) a zjistíte, že je populární i mezi celebritami. Vím, vlasy do našeho tématu
nepatří, ale stejně jako vlasy nepotřebuje chemii a obejdou se bez nich, obejde se bez nich i vaše domácnost.
Tak hodně štěstí.
Text: Jana Abelson, foto: Shutterstock.com

VYBÍRÁME

KRBOVÁ KAMNA
Není nad teplo z krbových kamen. Nejenže zahřejí, ale zvuk praskajícího ohně
včetně pohledu na něj i velmi uklidňuje. A pokud je správně vyberete, ušetříte s nimi
i několik tisíc ročně.
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Obecně platí, že krbová kamna se používají spíše na
jaře a na podzim k tzv. přitápění. Tedy v době, kdy ještě není taková zima, aby stálo za to spustit celý topný systém. Jejich nevýhodou je, že nejsou vybaveny
zásobníkem paliva, a proto je zapotřebí do nich často
přikládat. I přesto na ně – ano, mám je doma – nedám
dopustit. Bydlím ale v dřevostavbě, která ale nemá takové energetické nároky jako klasické stavby. Spojení
dřevostavba a krbová kamna je dle mého názoru ideální. Pojďme to ale vzít od začátku.

Kamna a jejich opláštění
Na trhu v současné době najdeme kamna různých designů, typu i výkonu a je otázkou přímo do pranice,
na základě jakých faktorů se rozhodnout pro ta pravá
kamna právě pro naše obydlí. Každého zřejmě napadne, že hlavním údajem, o který bychom se při pořizování krbových kamen měli zajímat, je jejich výkon. To je
samozřejmě důležitý parametr, ale v potaz musíme brát
i jiné faktory jako je tah komína, jeho účinná výška,
průměr kouřovodu (sopouchu), ale třeba i opláštění.
Budete chtít, aby se vaše kamna rychle ohřály nebo aby
spíše déle hřály? Vím, asi řeknete obojí. Aby se rychle
rozehřály a aby pak déle hřály. To vás pak zřejmě odkáži na odstaveček o kamnech peletových, ale nepředbíhejme. Obecně krbová kamna rozdělujeme na plechová, tedy kamna s plechovým opláštěním, a kachlová.
Rozdíl mezi nimi je právě ve výše položené otázce, tedy
ve způsobu akumulace tepla.Výhodou krbových kamen
s plechovým opláštěním je ten, že se rychlejí zahřejí,
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tedy začnou dříve hřát. Tzv. jednoplášťová sálavá kamna jsou vhodná k vytápění jedné místnosti, kterou ale
vytopí poměrně rychle. Dvouplášťová konvekční kamna
naproti tomu ohřívají vzduch v mezeře mezi dvojitým
pláštěm, který stoupá a šíří se po místnosti. Na jiném
principu pak fungují kamna kachlová, která se ve srovnání s kamny plechovými rozehřívají o něco déle. O to
déle ale zase hřejí.

Důležitý je výkon
A dostáváme se k již zmíněnému výkonu. Při jeho výpočtu musíme vycházet z plochy, kterou se chystáte
kamny vytápět. Užitnou plochu v metrech čtverečných
vynásobíte výškou stropu a dostanete údaj v metrech
krychlových. A jak zjistíme potřebný výkon? Vycházejme z toho, že 1kW vyhřeje 20m3 (ve starším domě)
a 40 m3 (v novostavbě). Zateplené novostavby bývají až
o polovinu energeticky méně náročné než staré domy.
K vytopění stejné plochy v novostavbě potřebujeme
o polovinu méně energie, než k vytopení starého domu.
Dále můžemee pokračovat následujícím jednoduchým
výpočtem: pokud v domě budete chtít vytopit 100 m3,
vydělte tuto cifru 40 (pro případ novostavby, u starého
domu dělte dvaceti). Vyjde vám cifra 2,5 (u novostavby, 5 u staršího domu). A to je ten požadovaný výkon.
Starší dům tedy bude vyžadovat kamna s minimálně
dvojnásobně vyšším výkonem než novostavba. Obecně platí čím hůře zateplená stavba je, tím vyšší výkon
kamen budete potřebovat. Výkon u krbových kamen
rozhodně nepodceňujte. Pokud si pořídíte kamna s niž-

kamna vlastně efektivně využívají druhotný produkt
vznikající při spalování, tedy kouř, který by za normálních okolostí vyšel ven komínem. Jedná se o něco
podobného jako při využívání tzv. šedé vody v domácnosti, kdy například vodou z koupání či sprchování využijeme pro splachování záchodu. Předehřátý vzduch je
v těchto kamnech odváděn do spalovací komory, čímž
velmi napomáhá lepší eliminaci zplodin, snižuje tedy
obsah škodlivých látek a také zvyšuje účinnost kamen.
Taková kamna mají i nižší spotřebu paliva.

Čím topit?
Většina krobvých kamen je konstruovaná na dřevo
či dřevěné brikety. Kamna na uhlí se už stávají téměř
vzácností, i když najdou se i výrobci, kteří stále nabízejí i ty. Hlavním problémem uhlí je, že při spalování
kouří a dehtuje a tím špiní nejen sklo, ale i samotná
kamna a komín, který se pak musí častěji čistit. Pokud
každopádně chcete ušetřit, ale i tak trochu šetřit přírodu a životní prostředí, měli byste volit paliva z obnovitelných zdrojů, mezi které dřevo, brikety i pelety patří.
Palivo obecně by mělo být dobře vysušené, jeho vlhkost
by se měla pohybovat mezi deseti a patnácti procenty.
Palivové dřevo z lesa by se například mělo sušit až dva
roky. Lepší pro spalování je dřevo tvrdé, které má lepší výhřevnost a není tak třeba často přikládat. Ideální
jsou v tomto smyslu dřevěné brikety, které jsou lisované
a tím problém s vlhkostí odpadá.

Kamna peletová

ším než pro vaše prostory určeným výkonem, budete
je přetápět a kamna budou poddimenzovaná, což jim
rozhodně nebude svědčit. Mohou začít praskat a hrozí
jim i vážné poškození. A pokud si zase koupíte kamna
s vyšším výkonem, budete mít v místnosti přetopeno
a kamna budou předimenzovaná. To budete zřejmě řešit tím, že do nich nebudete moc přikládat. A i to může
kamna poškodit s tím, že začernání předního skla je
zřejmě tím nejmenším poškozením.

Krbová kamna s výměníkem
Klasická krbová kamna v první řadě slouží k vyhřátí
místnosti, ve které se nachází. Taková kamna jsou tedy
spíše dopňkovým způsobem vytápění. Pokud chcete vytápět i jiné místnosti, měli byste uvažovat o kamnech
s výměníkem. Ty jednoduše napojíte na nový nebo stávající rozvod tepla, které teplo rozvedou i do ostatních
místností. Taková kamna pak mohou být hlavním zdrojem tepla.

Kamna s terciálním spalováním
Pojem terciální spalování znamená využití zbytkových
hořlavých plynů, které při spalování vznikají. Taková
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Topení peletami patří mezi nejmodernější technologie.
Protože je jejcih režim plně automatický, nevyžadují
téměř žádnou obsluhu. Palivo dokáží zapnout a jsou
schopny i regulovat teplotu. Pro samotné pelety v kamnech slouží samostatný zabudovaný zásobník, který je
udrží v chodu i několik dní.

Vybíráme okem
A ještě jsme nezmínili jednu důležitou věc a tou je
vzhled kamen. Nejenom ženu, ale snad každého, kdo
má alespoň základní dávku vkusu a není mu jedno, jestli obývá prostor, kde je tzv. páté přes deváté, bude zajímat design, tedy to, jak kamna budou vypadat. Kamna
přeci jen jsou výrazným doplňkem interiéru a oko tedy
osobní vkus má při výběru i takového prvku, jakým je
topné těleso, své místo. Rozhodně vám tedy nebudeme
doporučovat pořídit si kamna, která se vám designově
nebudou líbit, vždyť se na ně budete dívat každý den.
Mějte ale na pěměti, že jejich vzhled rozhodně není jediným parametrem, podle kterého byste měli kamna
vybírat. Je to jako se vším. Uklidnit vás můžeme snad
jen tím, že současný trh uspokojí i ty nejnáročnější designéry.
Tak, ať se vám vaše kamna líbí a hlavně, ať vám dobře
hřejí. Ne moc ani málo, tak zkrátka akorát.
Jana Abelson Tržilová, foto: Shutterstock.com

TIP

na výlet s dětmi

do ráje Trabantů
a vzpomínek na dětství

Pražská čtvrť Motol má ke Cvikovu, centru automobilového
průmyslu bývalé Německé demokratické republiky, nečekaně blízko. Spojuje je lidové vozítko s dvoudobým vzduchem chlazeným dvouválcem a karoserií z duroplastu.
Trabant letos oslaví šedesátiny, objekt současného muzea
je jen o pár let mladší. Byl vybudován členy Autosportklubu

TRABANT MUZEUM MOTOL, PRAHA
Praha, sdružujícího největší počet aktivních závodních
jezdců v tehdejším Československu. V čele stál známý konstruktér, závodník i trenér Viktor Mráz. Většina jeho svěřenců
sedlala právě trabanty, klub spolupracoval se cvikovskou továrnou. V Česku sotva najdete jiné místo, které by mělo ke

splašeným trsátkům neboli rozzuřenému vysavači pevnější
pouto. Komorní muzeum vybudované sběratelem Martinem
Huclem rozhodně stojí za návštěvu. Pokrývá totiž prakticky
celou vývojovou řadu dvoudobých dvouválců z továrny
AWZ, počínaje tudorem P70 a konče Trabantem 1.1 se čtyřdobým motorem Volkswagen. Na své si přijdou také milovníci modelů a spotřebního zboží z dob „budování
socialismu". Na bezpočtu panelů najdete dobové fotografie
i reprodukce prospektů a dobových článků, ve vitrínách jsou
nainstalovány dobové tiskoviny, prospekty, doklady či trofeje ze závodů a soutěží. U nás zabodovalo i dioráma
autoservisu s demontovaným závodním speciálem, vysvětlení činnosti dvoutaktu nebo
možnost sednout si
do dvou trabantů
a v duchu porovnat
vnitřní prostornost,
výbavu i použité materiály se současnými
vozidly.
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Adresa:
Plzeňská 215b, Praha 5-Motol
Otevírací doba:
Po - Ne 9 - 17 hod.
Vstupné:
plné/důchodci/rodinné:
99/69/199 Kč
Parkoviště: u muzea, zdarma
Občerstvení: v muzeu
E-mail:info@trabantmuzeum.cz
Telefon: +420 725 555 149
www.trabantmuzeum.cz

TIP
na vánoční
dárek

KONTRAKTAČNÍ VELETRH DEKORACÍ, SKLA,
BYTOVÝCH A KUCHYŇSKÝCH DOPLŇKŮ
A DÁRKOVÉHO ZBOŽÍ

• odborný veletrh s jarní tématikou
• VELIKONOCE a VALENTÝN
• ﬂoristika a zahradní dekorace

www.fordecor.cz

18.–20. 1. 2018

OFICIÁLNÍ VOZY
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Tradice českého sklářství sahá až do 13. století a i dnes je stále živá. Navazuje na ni rodinná firma GLASSOR
z Liberce vyrábějící ručně dělané vánoční ozdoby. Každá baňka je originál a je výsledkem několikadenní ruční
práce, kdy byla nejprve tradiční technikou vyfouknuta ze skla a poté pečlivě ručně malována. Designéři firmy
GLASSOR každý rok vytváří nové kolekce reagující na trendy, na své si ale přijdou i milovníci klasických českých Vánoc, kteří si bez tradičních motivů neumějí svátky představit. Naživo je možné si ozdoby prohlédnout
a zakoupit v kamenné prodejně GLASSOR v Liberci.
Prodejna:
Palackého 239, Liberec 7, 460 07
IČ: 25449265, DIČ: CZ25449265
www.glassor.cz
info@glassor.cz
+420 485 103 706

Otevřeno je v zimní sezoně od pondělí
do pátku od 9 do 18 hodin, a také
v sobotu od 9 do 15 hodin.
Sezonní otevírací doba platí do
20. prosince 2017.
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MODERNÍ DOBA LEDKOVÁ,

NEBO STARÁ TRADICE?

To, že největší díru do rozpočtu nám dělají energie, už zřejmě všichni víte. Ale už
možná nejste zcela dobře obeznámeni s tím, že i na energiích se dá značně ušetřit.
Třeba výběrem správné žárovky.
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Už devátým rokem nás zákonodárci nutí používat
úspornější zdroje osvětlení. Ty jsou ale mnohem dražší
a ne vždy pro nás výhodné. Jak se tedy v nabídce trhu
orientovat?

Pro krátké svícení klasická žárovka
Klasická žárovka. Před několika lety jsme jí svítili všichni. A někteří stále svítí. Zákonodárcům v Bruselu se ale
nelíbilo, že je energeticky náročná, a tak její používání zakázali. Jejím problémem byla (a mnohdy stále je)
malá životnost, která většinou nepřekročí 1000 hodin,
a že z 90 procent funguje jako zdroj tepla. Ve světlo
se promění jen 10 procent příkonu. A kdo by si chtěl
topit žárovkou, že? Dnes je tedy na území EU prodej
a dovoz klasických žárovek zcela zakázán. I přesto jsou
ale stále k sehnání. Výrobci stále hledají díry v zákonu
a tyto žárovky označují jako tepelné zdroje, tepelné
články popřípadě žárovky pro průmyslové osvětlení –
byť některé z těchto pokusů skončily u soudu. Takže,
pokud stále doma máte ať již tuto žárovku (či žárovky)
či článek (či články), vězte, že s nimi značně proděláváte a bylo by na místě vyměnit je za úspornější varianty.
Které to jsou?

Úspornější než klasická je halogenová
žárovka
Úspornější variantou klasické žárovky je žárovka halogenová, která se jí také velmi podobá, a to jak principem, jakým pracuje, tak i světlem, které vydává. Ve
srovnání s klasickou žárovkou je sice o něco dražší (ale
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ne o moc) a až o 30 procent úspornější. Má slučnou výdrž - mezi 6 000 a 16 000 hodinami, po rozsvícení hned
nabíhá a také se rychle zahřívá. Doporučujeme ji využívat jako klasickou žárovku na místech, na kterých se
často rozsvěcí a zhasíná, tedy na toaletách, koupelnách,
halách, předsíních a garážích.

Pro delší svícení kompaktní úsporná
žárovka nebo-li zářivka
Kompaktní úsporné žárovky nebo-li zářivky jsou také
hospodárnější variantou klasických žárovek, ale nesvědčí jim časté vypínání a zapínání, tudiž se hodí do
míst, ve kterých svídí po delší dobu – v obývacích pokojích, kuchyních, lampách na četní atd. S touto žárovkou
můžete ušetřit až 80 procent nákladů. Tato žárovka vydrží až 2000 hodin.

LED žárovky
Jsou nejdražší, ale také nejhospodárnější. Mají vysokou
životnost a uspoří nejvíce energie. A používat je můžete prakticky kdekoliv. Při koupi nevybírejte jen podle
výkonu, ale i podle svítivosti, která je udávána v lumenech. 25W žárovku nahradíte LED žárovkou se svítivostí
220 lm, 40 W za 420 lm, 60 W za 700 lm atd. Pozor si
také dejte na variantu studená bílá, která může zkreslovat barvy a hodí se tak například do pracovny, kde
může působit povzbudivě. Do obývacího pokoje proto
raděli volte variantu teplá bílá. LED žárovky také mají
nejdelší životnost, výrobci uvádějí mezi 25 000 hodinami až 50 000 hodinami. Ovšem pozor, LED žárovky se

Nový
web

LED žárovky • LED svítidla • LED pásky • LED reflektory

®

www.mcled.cz

mezi sebou dosti liší. A to v čipu, chlazení a elektronice.
Čip v žárovce svítí a určuje životnost žárovky a výslednou barvu, kterou světlo vydává. Obecně platí, že čím
lepší má žárovka odvod tepla, tím déle vydrží. Proto
by tělo žárovky mělo být vyrobeno z materiálu, který
dokáže teplo vytvořené svícením efektivně odvádět. To
nejlépe umí hliník, hůře pak porcelán či plast.

Kompaktní zářivky
Kompaktním zářivkám se někdy říká úsporné zářivky,
přitom pracují stejně jako klasické zářivky. A plně nahradí běžné žárovky. Ve srovnání s nimi ale ušetří až 80
procent energie. Životnost zářivek se uvádí až 10 000
hodin, jejich nevýhodou je ale horší barevné podání
a pomalý náběh. Nehodí se tedy do místností, kde se
často rozsvěcuje na kratší dobu.

Čím svítit v obýváku, kuchyni
a pracovně?
Atmosféru a celkovou náladu v místnosti určuje především tzv. barva světla. V obývacích a dětských pokojích
a ložnicích doporučujeme teplé zdroje, které se vyznačují lehkým nažloutlým nádechem, který na nás dobře
působí i z psychologického hlediska. Podporuje tvorbu
melatoninu, který je spojen s pohodou a klidovým režimem těla. Do koupelny pak můžete použít neutrální
bílou, která zase navozuje pocit čistoty. Do pracoven
se zase hodí světlo studené. Převládající modrá složka
barevného spektra ve světle podporuje uvolňování se-
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rotoninu, který mimo jiné stimuluje myšlení. Z tohoto
důvodu není toto světlo vhodné do ložnic. Jinak stejná
modrá složka se uvolňuje i z LCD monitorů, proto bychom před spaním neměli koukat na televizi ani monitor počítače.

Barvy pod různými světly vnímáme jinak
Věrnost barevného podání světelného zdroje, tedy to,
jak ho vnímá lidské oko, určuje tzv. index CRI (Color rating Index). Vyjadřuje se písmeny Ra a číslicí a pohybuje
se na stupnici od 100 do 0 s tím, že 100 znamená ideální
světelný zdroj, při kterém barvy vnímáme takové, jaké
jsou. U hodnoty nula nejsme barvu vůbec schopni určit.
Světelný zdroj s nízkou CRI způsobuje rychlou únavu
očí, ale i nesprávné vnímání vzdálenosti, prostoru i barev. Většina LED osvětlení má CRI 80. Do takové kuchyně ale investujete do žárovek s vyšší CRI, jinak potraviny
získají jinou než skutečnou barvu. Červené jablko může
získat nahnědlý tón a maso může vypadat zkaženě. Žárovky s vysokým indexem CRI jsou tedy nezbytné v obchodech, restauracích či galeriích, zkrátka všude tam,
kde chcete dostat správnou informoaci o barvě.
Co říci na závěr? Snad jen to, že výměnou žárovek rozhodně vyděláte. Vybírejte ale uvážlivě. Na trhu je nepřeberné množství světelných zdrojů a pokud vyberete
ten správný pro váš účel a místnost, své investované peníze do nich zhodnotíte lépe než v bance.
Text: Jana Abelson, foto: Shutterstock.com

Jsme s Vámi na českém trhu přes 20 let

2 000 m2 výstavní plochy
3 500 rozsvícených svítidel
Profesionální přistup

www.ledko.cz

Najdete nás na adrese: Pod Dálnicí 322, 267 01 Králův Dvůr
INZERCE

JAK DALEKO JSTE UŽ DOŠLI?
CHCETE ZAŽÍT SKUTEČNÝ POCIT JISTOTY?

Kvalifikovaná montáž alarmů od špičkového výrobce Jablotron, pro Váš nejen bezstarostný
rodinný život. Dokážeme provést montáž do jakéhokoliv prostoru ať už ve stavu výstavby nebo
stavu hotovém. Pro byty, rodinné domy i firmy. Nebojte se, udělat krok správným směrem….
k naší firmě, která Vám zaručí tu nejvyšší kvalitu montáže a následné péče. Montáž, revize,
servis, profesionální přístup a instalace a připojení PCO.
! Návrh zdarma ! pro návštěvníka veletrhu „FOR HOME“*

*zákazník se musí prokázat vstupenkou z veletrhu „FOR HOME“ probíhající v daném časovém úseku 18.1. - 20.1.2018

www.alarmservisasp.cz

tel.: +420 608 971 070

info@alarmservisasp.cz

ABY BYL ÚKLID POTĚŠENÍM,

NE TRÝZNÍ
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Úklid má v oblibě málokdo. Naštěstí existuje řada společníků z řad elektrospotřebičů, které nám tuto činnost přinejmenším
usnadní.
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Myčka téměř do každé rodiny
Myčka už patří do standardního vybavení většiny domácností. Kdo rád myje nádobí, ať zvedne ruku. Pokud
je vaše ruka nahoře, ale myčku ještě nemáte, možná
uvažujete o její koupi. A na základě jakých parametrů
vybrat tu správnou?
Kolik nádobí denně umýváte?
V první řadě byste si měli zodpovědět několik otázek.
Asi máte představu, kolik nádobí denně asi umýváte.
Jiné množství špinavého nádobí končí ve dřezu dvoučlenné a jiné množství ve dřezu pětičlenné rodiny.
Obecně na trhu existují 4 velikosti myček, a to na 4,
9, 12 a 14 sad nádobí. Pod pojmem sada si představte
hluboký a mělký talíř, talířek, šálek, podšálek a příbor.
Laicky by se tedy dalo odhadnout, kolik členů v domácnosti, tolik nutných sad v myčce. Ovšem pozor! Tyto počty nezahrnují hrnce, pekáče a další nádobí, které je tu
a tam zapotřebí umýt. I taková salátová mísa dokáže
kapacitu myčky zmenšít. Takže v potaz musíte brát především reálné množství, které umýváte.
Rozměr myčky
Dalším parametrem je rozměr myčky. Budete chtít menší (šířka 45 cm) nebo myčku klasických rozměrů (šířka
60cm)? Rozmyslete se proto, jakou část své kuchyně
chcete nebo spíše můžete myčce věnovat. Majitelé malých kuchyní si mohou pořídit myčku stolní, kterou stejně jako mikrovlnku můžete postavit třeba na stůl. Mějte ale na paměti, že i tam bude zabírat místo a obere
vám třeba pracovní plochu.
Myčka volně stojící nebo vestavná
Další dilema. Pokud chcete, aby myčku všichni viděli,
zvolte myčku volně stojící, pokud ji chcete mít schovanou za kuchyňskými dvířky, zvolte vestavěnou. Taková by ovšem neměla mít vpředu ovládací panel. Co se
umístění myčky týče, ať již myčka vestěvěná nebo volně
stojící by se měla nacházet co nejblíže dřezu.
Hlučnost myčky
Hlučmnost byste měli brát v potaz především, pokud
máte kuchyň propojenou například s obývacím pokojem. Pak by vás mohla rušit. Tišší model se rovněž hodí,
poku myčku budete zapínat přes noc. Pro tento účel se
také hodí program odložený start, který můžete naprogramovat na dobu, která se vám nejvíce hodí. Hlučnost
se udává v decibelech a pohybuje se mezi 39 a 45 dB.
Kolik vody myčka spotřebuje
Spotřeba vody se v současné době pohybuje něco mezi
10 a 16 litry na jeden cyklus. Malé myčky si ale vystačí
i se šesti litry.
Kolik myčka spotřebuje energie
Spotřeba energie je parametr, na záladě kterého se již
rozhoduje většina domácností. Ty nejúspornější myčky
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mají spotřebu A+++, velmi úsporné jsou ale i A++. Dobrou zprávou pro spotřebitele je skutečnost, že myčky se
spotřebou B se na trhu už téměř nevyskytují.
Doporučené nadstandardní programy
Programy ECO myjí při nižších teplotách, funkce 6. smysl zase dokáže rozpoznat stupeň zašpinění. Tyto programy jsou velmi úsporné a za rok vám dokáží ušetřit

nemalou částku. Opačný efekt ale mohou mít některé
intenzivní programy, které mohou stát zase o něco více.
Obecně by se dalo říci, že čím větší rodina, tím větší
myčku by si měla pořídit.

Vysavače, které nejenomže vysávají
Dalším důležitým úklidovým společníkem je bezesporu vysavač. Sáčkový, bezsáčkový či robotický? Klasický
podlahový nebo jen tyčový? Špatnou zprávou je, že
žádný z vysavačů není ideální, každý má své pro a proti. Pokud uvažujete o koupi nového vysavače, opět si
budete muset zodpovědět pár otázek: Jak velká je vaše
domácnost? Budete vysávat především podlahy nebo
i (či jenom) koberce? Je někdo ze členů vaší domácnosti
alergikem? Máte nějakého mazlíčka?
Sáčkové vysavače
Ty jsou již klasikou. Jen kdyby se nemusely vyměňovat
ty pytlíky, možná podotknete. Vezměte si ale, že sáček
zde funguje jako další filtr a zvyšuje tak účinnost filtrace. Tím, jak se ale sáček naplňuje, účinnost filtrace
klesá. Sáčky je pak třeba pravidelně měnit, což zvyšuje
náklady. (1 sáček stojí zhruba 50 kč). Objem sáčku vybírejte na základě vysávané plochy. Do 50m2 si vystačíte s dvouapůllitorvými sáčky, do 150 m2 použijte tří
až čtyřlitrové sáčky a na větší plochy čtyřlitrové a větší.
Bezsáčkové vysavače
Tyto vysavače, jak již napovídá jejich název, fungují bez
sáčků a nečistoty shromažďují ve speciálních nádobách.
Jejich sací výkon tedy nepodléhá žádným výkyvům a je

Časopis, plný inspirace.
3/2013
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Budete se stěhovat?
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www.Moje-Bydleni.com
Interiér = exteriér = zahrada
finance = obývák = kuchyň
dětský pokoj = pracovna
světla = střechy = nářadí
skleníky = bazeny
terasy = okna = zateplení
vyhřívání krby = koupelny
grilování = garáž = plot
ložnice = zabezpečení

poměrně stálý. Tyto vysavače jsou ale o něco náročnější
na údržbu, po každém vysávání je třeba nádobu vysypat a filtr vyčistit.
Vysavač pro alergika
Pokud máte v rodině alergika, je jedno, zda používáte
vysavač sáčkový či bezsáčkový. Parametr, který vás bude

mít dostatečnou účinnost, kterou samotná nízká energetická třída nezaručí. Pro energetickou třídu A vysavač musí mít příkon nižší než 850 W, třída G uvádí příkon nad 1600 W.
Další údaje na štítku udávají třídu účinnosti čištění, spotřebu a hlučnost přístroje.
Robotický vysavač
Hitem poslední doby se stávají vysavače robotické, které
veškerou práci odvedou bez naší pomoci. Pracují zkrátka sami. Při výběru takového vysavače berte v potaz,
jaký typ podlahy u vás převažuje – da pevná podlaha
nebo koberce - a jak máte členité prostory. Robotické
vysavače se mezi sebou liší navigací, chytrostí a doplňkovou výbavou. Rodiny s alergikem by opět měly věnovat pozornost kvalitě filtru. Jinak robotický vysavač
je obecně vhodný pro čištění tvrdých podlah a koberců
s délkou vlákna do 1,5 cm. Občas se ale potýkají se změnami úrovně terénů jako například prahů.

zajímat v první řadě, je účinnost filtrace. Nejvhodnější
filtry pro alergiky jsou filtry HEPA 12 a 13, které zachytí téměř všechny nečistoty. U sáčkového vysavače volte
kvalitní sáčky i výstupní filtr. Důležitým parametrem
je i vzduchotěsnost konstrukce a všímejte si i údaje na
energetickém štítku třída čistoty vyfukovaného vzduchu, který je udáván na stupnici od A do G s tím, že
A označuje přístroj, který vypustí zpět do vzduchu jen
0,02 procent nasátého vzduchu.
Vysavač do rodiny s mazlíčky
Na trhu eixstuje spousta vysavačů, jejichž výrobci uvádějí, že dokáží odstranit i zvířecí chlupy. Ty ale odstraní
každý vysavač s výkonem alespoň 300 W. Pro vysávání
koberce se navíc hodí turbokartáč, který odstraní zvířecí chlupy z kobercových vláken. K vysávání pohovek
a gaučů se pak hodí minikartáč.
Sací výkon
Jedním z nejdůležitějších parametrů je bezpochyby sací
výkon. Problém je, že neexistuje jednotný systém jeho
měření, který není vždy výrobci udáván. Můžete ale vyjít z příkonu vysavače. Výkon pak obyčejně odpovídá
1/3 až 1/5 jeho příkonu.
Energetická třída
Tu zjistíte z energetického štítku, který výrobci ze zájkona musí k výrobky přikládat. Vyznáte se v něm ale?
Třída úspory energie pochází ze spotřeby energie a příkonu vysavače. Tento údaj ale vypovídá o energetické
náročnosti přístroje, ne o jeho účinnosti. To znamená,
že vysavač s energetickou třídou A nemusí automaticky
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Robotický mop
Robotický mop za vás podlahu vytře. Bývá vybaven dvěma typy utěrek – jedna slouží na vytírání a druhá na
utírání prachu. Robotické mopy nevysávají, byť si jsou
s robotickými vysavači podobné. Hodí se tak na vinylové či plovoucí podlahy, dlaždičky či PVC.
Centrální vysavače
Ve srovnání s klasickými vysavači mají samozřejmě ty
centrální řadu výhod. V první řadě nevýří prach. Fungují
totiž na principu, kdy je veškerý nasátý vzduch s nečistotami, alergeny a roztoči trubními rozvody odváděn
mimo obydlí a po následném přefiltrování se již nevrací
zpět do obytných prostor, ale vyfukuje se mimo objekt.
Tím tak zaručuje stoprocentní filtraci. Pro těžké alergiky se tak jedná o nejideálnější způsob vysávání vůbec.
S těmito vysavači totiž nedochází k výření dosud nevysátého prachu. Samotná jednotka, tedy vlastní centrální vysavač je většinou umístěná ve sklepě, garáži, či
komoře či v jiném nebytovém prostoru, proto jsou tyto
vysavače téměř nehlučné.

Úklidové prostředky
Mezi další úklidové prostředky patří stěrky na okna
a podlahu a různé úklidové stroje, čističe koberců, vysokotlaké myčky atd. To už ale začínáme vybočovat do
veřejných prostor. Takový supermaket asi není možní
vysávat robotickým vysavačem, ale profesionálním čistícím strojem. Ze zmíněných prostředků určitě stojí za
zmínku stěrka na okno a vysokotlaský čistič, který ale
využijete spíše v exterieru například při mytí auta či terasy. Čistič koberců popřípadě jiný profesionální čistič si
pak dle potřeby můžete pronajmout.
Tak vám přejeme čistou domácnost.
Text: Jana Abelson, foto: Shutterstock.com

JEDINÝ VÁNOČNÍ DŮM
a
NEJVĚTŠÍ MUZEUM MEDVÍDKŮ v ČR

WWW.VANOCNIDUM.CZ
www.muzeummedvidku.cz
vanocni dum.indd 1

Facebook: www.facebook.com/vanocnidum/
Email: info@vanocnidum.cz
INZERCE

26.10.2017 16:11:15

VELETRH NÍZKOENERGETICKÝCH, PASIVNÍCH
A NULOVÝCH STAVEB
Souběžně probíhající akce:

CESTY DŘEVA | STŘECHY PRAHA | SUSO
www.forpasiv.cz

8.–10. 2. 2018
GENERÁLNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ VOZY

90 | BYDLENÍ

INZERCE

BUDIŽ VZDUCH!
VĚTREJTE SPRÁVNĚ A ŽIJTE ZDRAVĚ
Dýchám, tedy jsem. Žít bez vzduchu neumíme, ale svůj čas pořád víc trávíme
v uzavřených prostorách: v bytech, kancelářích, v nákupních centrech. Odborníci říkají, že nedostatečné větrání se podepisuje na našem zdraví. Sami
si toho ostatně můžete všimnout, když po pár hodinách v uzavřené místnosti začnete zívat, nemůžete se soustředit, jste unavení nebo vás začne bolet
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hlava. Proto budiž vzduch.

Ale z čeho? Větrání oknem je mnohdy nedostatečné
a v zimě dokonce kvůli ztrátě tepla nevhodné, protože
kdo z nás by rád topil pánubohu do oken. Někdy nechcete okna otevírat kvůli hluku nebo prachu z rušné
silnice. O větrání v pylové sezóně zase vědí své alergici,
takže zatímco ostatní voní ke květinám, oni se raději
zavírají doma. Větrání je v jedenadvacátém století
poměrně věda.

Domove, větrej a dýchej
Víte, že v uzavřených prostorách někdy trávíme i více
než 20 hodin denně a z toho asi 10 až 12 hodin ve
svých domovech, v bytech nebo domech? Uzavřené
prostory ale pro náš organismus představují nebezpečí, především pokud jsou nedostatečně větrané,
vlhké nebo se v nich dokonce objevují plísně. „Akutní
příznaky spojené s pobytem ve špatném prostředí
se mohou projevovat v různé intenzitě a navíc zcela
individuálně. Objevit se mohou nepříjemné pocity či
přechodné potíže, jako je bolest hlavy, dráždění či pálení očí, až po víceméně přetrvávající problémy, které
mohou vyústit v alergické reakce či chronická onemocnění dýchacích cest. Hlavním indikátorem je, že se vyskytují pouze při pobytu v daném vnitřním prostředí,“
popisuje symptomy vydýchaného domova Bohumil
Kotlík, doktor přírodních věd ze Státního zdravotního
ústavu z oddělení hygieny ovzduší a odpadů.
Dobré a zdravé bydlení, které je správně větrané
pomáhají vytvářet moderní technologie. Základem je
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ale vždy kvalitní stavba nebo zateplení domu, protože právě nevhodná izolace domu může zvýšit vlhkost
v interiéru a vytvořit až nedýchatelné prostředí. Zdravější prostředí je možné vytvořit nejen v novostavbách,
ale také v bytech a domech před rekonstrukcí nebo
v již zrekonstruovaných stavbách. V první řadě je třeba
dostatečně větrat. „To se může zdát jako banalita,
ale ze stavebních materiálů se může uvolňovat široké
spektrum nebezpečných organických látek používaných v nátěrech všech typů,“ upozorňuje Bohumil
Kotlík. Pokud tyto látky z obývaného prostoru neodvětráme, vdechujeme je do našeho organismu, kde
mohou způsobit škody.
Pozor si také dávejte na zátěž, kterou může způsobit
přehnaný úklid nebo chemické vůně, které zatěžují
ovzduší v bytě. I to vytváří nezdravé prostředí. Typickým příkladem potenciálně problematických látek
jsou chlor a čpavek a samozřejmě přidávané vonné či
antibakteriální složky. „Pozor také na produkty, které
se mohou na první pohled zdát bezpečné jako svíčky,
tyčinky a vonné esence. I ty mohou obsahovat nebezpečné látky,“ dodává Bohumil Kotlík.
Důležité je pravidelné větrání, které pustí do domova
vzduch a vyvane nežádoucí pachy. Dostatečné větrání
všech vnitřních prostor by tak mělo být samozřejmostí,
stejně jako udržování určité optimální hladiny teploty
(20 až 22 °C) a relativní vlhkosti (35 až 50 procent).
„V současnosti používaná dokonale těsnící okna
s sebou přináší výhody v podobě nižšího hluku a za-
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bránění úniku tepla, ale s nimi také nevýhody. Mezi ty
patří především omezená výměna vzduchu, která vede
ke zvýšené koncentraci oxidu uhličitého uvnitř bytu,“
upozorňuje Jan Řežáb, stavitel energeticky úsporných
domů. Špatné větrání se podle něho projeví rychle.
Při vysoké vlhkosti se orosí okna a objeví se plísně na
zdech. Při vyšší teplotě a nízké vlhkosti zase lidé pociťují dráždění ze suchého vzduchu. „Běžný je i pocit
dusnosti, bolesti hlavy a ospalost až únava, které se vyskytují v prostředí s vydýchaným vzduchem při zvýšené
hodnotě oxidu uhličitého,“ dodává Bohumil Kotlík.

Rekuperace přivádí vzduch a neodvádí
teplo
Předcházet všem těmto problémům je možné s pomocí
systému řízeného větrání, kterým jsou vybaveny ener-
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geticky úsporné byty. Uživatelé tak nemusí manuálně
otevírat okna, pouze nastaví základní parametry na
ovládacím panelu a systém vše zajistí sám. Výhodou
řízeného větrání s rekuperací tepla je, že do svého
domova dostáváte vzduch, ale neodvětráváte teplo.
To je ekonomické především v zimě.
Během procesu rekuperace je znečištěný, starý vlhký
a nezdravý vzduch odváděn rekuperační jednotkou
z místnosti ven. Rekuperační jednotka přitom zachycuje teplo z vydýchaného vzduchu a ve výměníku ho
předává čerstvému vzduchu nasátému zvenčí, který
vpouští do místnosti. Interiér se tak zbytečně neochlazuje a využívá se zde již jednou získané teplo. Další
výhodou je, že se odvětrává také vlhkost a bakterie
i plísně nemají šanci se nadále množit. Rekuperace
je proto vhodným řešením nejen pro moderní domy

rekuperace nabízí, tím efektivněji pracuje. Například
jednotka s účinností 90 procent dokáže zpětně využít
až 90 procent tepla z odpadního vzduchu pro předehřátí nově přiváděného vzduchu. Významně tak
pomáhá snížit náklady na vytápění. Vybírat můžete
mezi centralizovaným a decentralizovaným řešením,
kdy není nutné v bytě instalovat rozvody vzduchu.
Decentralizovanou rekuperací je možné vybavit pouze
jednu místnost nebo ji do domu instalovat postupně,
a to podle finančních možností, což je výhodné i pro
rekonstrukce.
Protože žijeme v době, kdy se chytré domácnosti pomalu stávají běžnou záležitostí, pronikají smart technologie i do oblasti větrání. Některé rekuperační jednotky nabízejí kontrolované větrání bytu, kdy přístroje
spolu bezdrátově komunikují a lze je také jednoduše
ovládat přes chytrý telefon nebo tablet. To pochopitelně zvyšuje uživatelský komfort. Současně lze rekuperace automaticky nastavit a jednotku snadno naprogramovat podle aktuálních potřeb domácnosti.
Některé centrální rekuperační jednotky v sobě mají
zabudované senzory, které trvale monitorují vlhkost,
zápach nebo koncentraci oxidu uhličitého, což jsou
hlavní ukazatele kvality vzduchu. Na základě toho potom snižují nebo zvyšují objem odváděného vzduchu
z místnosti, což přispívá k úspornému provozu – větrá
se tolik, kolik je potřeba. Centrální rekuperace navíc
dokážou obsloužit více místností najednou (na rozdíl
od decentralizovaných rekuperací).

Klimatizace ochlazuje i větrá

s perfektní izolací, ale také pro dodatečně zateplené
starší stavby, které se potýkají se zvýšenou vlhkostí.
Princip větrací jednotky si můžeme popsat na jednom
z příkladů. Základem je střídání směru proudění vzduchu. Tělo jednotky je umístěné v trubce, která prochází
skrz obvodovou stěnu a propojuje tak interiér s exteriérem. Po spuštění se ventilátor uvnitř jednotky otáčí
směrem z interiéru do exteriéru, díky čemuž odváděný
znečištěný vzduch nabíjí tepelný výměník. Zhruba po
minutě se směr rotace otáčí zpět a chladný přiváděný
vzduch odebírá naakumulované teplo z výměníku.
Tento proces se pak neustále opakuje.
Výrobců rekuperačních jednotek najdete na českém
trhu celou řadu. Jejich princip zůstává stejný, ale liší se
účinností, použitou technologií, materiálem, z něhož
jsou zhotoveny, nebo funkcemi. Čím vyšší účinnost

Poslední léta byla v České republice horká, doslova
připomínala středomoří, a tak se některé domácnosti
rozhodly pro instalaci klimatizací. Ty lze efektivně využívat také k větrání. „Klimatizace neslouží jen v parných dnech. V zimě funguje díky principu tepelného
čerpadla jako efektivní topení, kdykoliv jako výkonná
čistička vzduchu. Nová generace klimatizací pak ještě
posouvá energetickou efektivitu o značný kus dopředu,“ říká Martin Malý, tiskový mluvčí společnosti vyrábějící klimatizace. Zejména během zimního období
mohou klimatizace prostřednictvím filtrů a ionizace
vzduchu vylepšit ovzduší v bytě, takže už vás nemusí
obtěžovat cigaretový kouř ze sousedova balkonu nebo
zápach z aut projíždějících pod vašimi okny. Moderní
klimatizační jednotky navíc neruší hlukem, protože
mají stále tišší chod.
Pokud chcete klimatizaci využívat i k větrání, vybírejte
si zařízení, které takovou funkci umožňuje – k dispozici bývá buď úplné, nebo částečné větrání. Zaměřte
se také na kvalitní filtraci nebo funkci zvlhčování
vzduchu, což je vhodné pro sušší interiéry, například
panelákové byty. Samotné větrání pomocí klimatizace
je založené na principu odsávání vnitřního vydýchaného vzduchu, který přes vnitřní jednotku putuje ven,
zatímco je přisáván čerstvý vzduch z vnějšího prostředí. Pro kvalitu větrání je rozhodující, kolik vzduchu
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umí klimatizační jednotka vyměnit. Optimální je, aby
výměna vzduchu objemově odpovídala doporučení hygieniků, což u běžné místnosti představuje 30
kubíků. Krom toho, klimatizační jednotka umí upravit
i teplotu vzduchu, takže v létě ho ochlazuje, v zimě ho
naopak dokáže přihřívat. Klimatizaci můžete ovládat
buď manuálně, nebo automaticky, přičemž manuální
ovládání je vhodné při krátkodobém pobytu v interiéru, zatímco při běžném provozu oceníte automatický
chod klimatizace, stejně jako senzory, které analyzují
stav ovzduší v místnosti a podle toho zahájí větrání.
Větrání v klimatizaci zajišťují ventilátory. Záleží proto
na jejich kvalitě, jak efektivní větrání bude. Relativní
novinkou jsou bezlopatkové ventilátory, které zajišťují rychlé a pohodlné chlazení vzduchu. Cirkulující
vzduchová vlna neustále ovlivňuje teplotu v místnosti
a poskytuje rovnoměrnou distribuci vzduchu do všech
směrů. Ventilátor pracuje se stoprocentním objemem
vzduchu, zatímco tradiční čtyř-cestné kazetové jednotky mají úbytek vzduchového výkonu až 25 procent.
Stejně jako v případě rekuperace je i u klimatizací
klíčovým parametrem jejich účinnost.

Aby prach zůstal venku
Větrání, které zajišťují technologie, jako je rekuperace
nebo klimatizace, má několik výhod. Vedle toho, že
technologie šetří energii a do interiéru přivádí vzduch
podle potřeby, pročišťují nově příchozí vzduchu od
nežádoucích částic – například prachu, pylu a dalších
alergenů. Důležitou součástí rekuperací i klimatizací
jsou proto už zmiňované filtry. Některá zařízení mají
několikanásobné filtry a disponují samočistící funkcí,
takže do místnosti proudí vzduch zbavený prachů, virů
a bakterií, pylů, tabákového kouře, houbových mikroorganismů a v některých případech také pachů.
Moderní plazmové filtry odstraňují dokonce i mikroskopické částice. Když zvolíte filtry se samočistící
funkcí, nebude se v nich koncentrovat vlhkost, což
zabrání růstu bakterií a mikrobů uvnitř výměníku. To
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je důležité především v zimních měsících, kdy je díky
inverznímu charakteru počasí vzduch dvakrát až pětkrát špinavější, než v jiných měsících v roce. Některá
zařízení mají generátor studené plazmy, který vzduchem přenášené viry, bakterie a alergeny zneutralizuje
pomocí oxidace nebo dezoxidace.

Vzduch jako v lese
Ne vždy ale můžete nebo chcete investovat do klimatizace či rekuperační jednotky. Dalším řešením, jak si
zajistit čistý vzduch v domácnosti, jsou ionizátory nebo
čističky vzduchu, o nichž jejich výrobci hovoří jako
o účinném řešení syndromu nezdravých budov a jako
o zdroji zdravého vzduchu.
Jak ionizátory fungují? Vzniká v nich elektrický výboj, který nabíjí molekuly vzduchu a přeměňuje je na
vzdušné ionty. Ionizátory vytvářejí záporné ionty, které
ve vzduchu reagují s různými pevnými částicemi, jako
je třeba prach nebo alergeny. Tyto částice se shlukují
a rychleji se usazují a nepoletují tak ve vzduchu. Přestože ionizátory pročišťují vzduchu, neznamená to, že
v paneláku najednou budete dýchat tak svěží vzduch
jako při procházce v lese. Krom toho, některé zdroje
uvádějí, že vzduch bohatý na záporné ionty ovlivňuje
lidskou psychiku a zlepšuje náladu a soustředěnost.
I v případě ionizátorů je na trhu celá řada značek
a modelů. Moderní jsou nyní plazmové ionizátory,
které si kromě toho, že ve vzduchu odbourávají prach,
dokážou poradit i s dalšími prvky, například metanem,
benzenem nebo látkami, jež se uvolňují z barev, lepidel nebo rozpouštědel. A jak už jsme zmiňovali u filtrů
na plazmové bázi, neutralizují i viry, bakterie nebo
plísně, a tak ozdravují vnitřní prostředí. Je ale třeba
připomenout, že ionizátory nevyrábí kyslík a nejsou
tak náhradou za větrání. Okna proto, na rozdíl při
používání rekuperace nebo klimatizace, budete muset
otevírat i nadále.
Text: Jana Poncarová,
foto: Shutterstock.com
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NEVYHAZUJTE
BIO ODPAD DO KOŠE,
KOMPOSTUJTE!
VERMIKOMPOSTÉR
Pořiďte si vermikompostér
Volte zdravé potraviny
Využijte bio odpad
- nepatří do koše
Krmte své žížalí pomocníky
Užívejte si radost z pěstování

MRÁZ, DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY…
POZVĚTE K VÁM NA NÁVŠTĚVU PTÁČKY
A URČITĚ SE NEBUDETE NUDIT.

www.urbalive.cz

www.plastia.cz | www.plastiaobchod.cz

INZERCE

made by

STAVEBNÍ ÚPRAVY

PŘED ZIMOU
Zateplení, nové radiátory, výměna oken, radiátorů, zasklení lodžie, či
dokonce výměna střechy a její patřičné zateplení. Stavebních úprav,
které vám usnadní přežít zimu a sníží účty za energie, je celá řada.
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Na místě je kvalitní zateplení
Čím starší dům máte, tím nákladnější je vytopit ho. Vůbec nejdražší je prý teplo v rodinných domech postavených mezi lety 1984 a 2002. Méně než 12 tisíc ročně za
teplo zaplatí jen tři procenta majitelů těchto domů. Na
místě je tedy pořídit si kvalitní zateplení. Nejdůležitějším materiálem v zateplovacím systému je samozřejmě
tepelná izolace, která udává izolační schopnost daného systému a s ní spojené následné úspory za vytápění
domu. A jaké jsou možnosti?

propouštět vodní páry. Ty jinak kondenzují a vlhkost se
stává zdrojem plísní popřípadě vážnějších stavebních
poruch. V těchto případech se pak lépe než polystyren
uplatňují izolace z dřevovláknitých desek, foukané drcené celulózy či minerální vlny. Ten, kde jsou s vlhkostí
opravdu velké problémy, lze zateplení začlenit do tzv.
provětrávané fasády. Do ní se často aplikuje měkká
vláknitá izolace podobně jako do střech. Opět se hodí
minerální vlna, měkké dřevovláknité či konopné desky,
drcená celulóza a jiné. Vždy je lepší poradit se s odborníkem, popřípadě svěřit celou práci stavební firmě. Odborníci dokáží spočítat,
která izolace bude vhodná právě pro váš
dům, a kdy by například polystyren mohl
být špatnou volbou.

Výměna oken

Bílý pěnový polystyren
Nejoblíbenějším a zároveň nejrozšířenějším izolantem
pro zateplení fasád je bílý pěnový polystyren. Má skvělé tepelněizolační vlastnosti, nízkou váhu, nepohlcuje
vlhkost, je tvarově stabilní, hygienicky nezávadný a
celkově se s ním dobře pracuje. Samotný polystyren v
pěnové hmotě přitom tvoří jen 2%, zbytek v kuličkách
tvoří uzavřený vzduch, který je tak skvělým tepelným
izolantem. Stavebníci si také cení nízkou pořizovací
cenu polystyrenu a při správném použití i jeho vysokou
životnost.

Minerální fasádní vata
Dalším velmi kvalitním fasádním izolantem je podle
zkušeností stavebníků minerální vata z kamenných vláken. Pochvalují si její dobrou paropropustnost, dobré
tepelněizolační i akustické vlastnosti a nehořlavost. Nevýhodou pak bývá vyšší hmotnost a s ní spojená náročnější montáž a tedy i vyšší výsledná cena. Pokud vám
ale na ceně nezáleží a chcete izolant s větší životností a
lepšími vlastnostmi, použijte tento materiál.

Další typy izolantů
Celkově je nabídka trhu velmi bohatá, izolačních materiálů existuje celá řada. Pokud zvažujete zateplit svůj
starší dům, zvolte takový materiál, který dokáže dobře
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Říká se, že největší tepelné ztráty vznikají špatně těsnícími okny. Je pravda, že
v takových bytových domech jsou na výměnu zralá okna již po 15 letech užívání.
Současná okna jsou samozřejmě mnohem
kvalitnější než ta dodávaná před 15 lety.
Lépe vypadají, ale hlavně lépe těsní, čímž
zabraňují tepelným únikům. Částku, kterou ušetříte za energie výměnou oken,
lze pak poměrně přesně spočítat. Samozřejmě ale existují i levnější varianty, jak
stávající okna utěsnit. Mnohdy stačí vyměnit staré těsnění či okna osadit adekvátním izolačním zasklením. Někdy stačí
povrch okna natřít speciálním izolačním nátěrem.

Lodžie v paneláku – zasklít či ne?
Rozhodně doporučujeme ano. Seznam výhod zaskleněných lodžií je poměrně dlouhý. Šetří teplem, chrání
před sněhem i ledem, takže ušetříte za topení a o to
jde v zimě především. Ovšem i v zimě musíte lodžie větrat. Právě v zimním období kvůli vysokým teplotám
na vnitřní a vnější straně dochází v zasklených lodžiích
kondenzace vlhkosti na sklech a k jejich mlžení. Na to
myslete už při pořizování zasklené lodžie. Je přitom
jedno, zda si pořídíte rámový či bezrámový systém zasklení, v obou případech si ale mezi okny nechte uvolněné spáry. Někteří výrobci bezrámových systémů nabízejí těsnící lišty, které tyto mezery dokonale uzavřou.
A to je chyba, protože tak zamezíte přívodu čerstvého
vzduchu a větrat pak musíte manuálně. Pro rámové systémy žádné krycí lišty neexistují a čerstvý vzduch proudí
mezerou mezi kartáčky a odtokovými otvory.

Výměna radiátorů
Původní radiátory ještě najdeme v mnoha starších bytech. A to může být problém. I když bývají vypouštěny
a následně napouštěny, dochází v nich k usazování kalů
a materiálů, které se do nich uvolňují z vnitřní strany
litiny. Vrstva kalu v radiátoru je pak samozřejmě pří-
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INŽENÝRSKÁ GEOLOGIE
– zakládání staveb, stability, průzkumné práce pro stavby
MĚŘENÍ RADONU
– radonový index, měření v pohybových prostorách
HYDROGEOLOGIE
– studny, průzkumy znečištění
PROJEKTOVÁ ČINNOST VE VÝSTAVBĚ
PROVÁDĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ STAVEB

www.chalupaggs.cz
Na veselou 771/24
266 01 Beroun-Závodí
Tel.: 311 621 721, 605 700 321
E-mail: chalupaggs@email.cz

mo úměrná době, během které je radiátor používán.
Topné medium pak nemůže dobře proudit a náklady
na energie rostou, zatímco teplota v místnosti nikoliv.
Vyměnit staré radiátory za nové pak mnohdy bývá jediné rozumné řešení. Dnešní moderní radiátory se navíc
stávají populárním designovým prvkem, který dokáže

dí jim vliv venkovních podmínek, což má za následek
dlouhou životnost, vyžadují ale pevnou konstrukci krovu. Betonové tašky pak mají podobné vlastnosti jako
pálené, některé ovšem bývají těžší než tašky pálené.
Povrch moderních betonových tašek navíc odolává agresivním látkám obsaženým ve vzduchu a dešti, a který
zároveň zabraňuje tvorbě mechů.

Vláknocementové desky
Krytinu dříve známou pod názvem eternit, nahradily tzv. vláknocementové desky, které samozřejmě ve srovnání s eternitem nejsou zdraví škodlivé. Naopak se
jedná o ekologicky velmi šetrný materiál.
Desky jsou lehké a disponují dlouhou životností. Ideální krytina po domy, u kterých není zapotřebí zpevňovat krov.

Plechové střechy

domácnost oživit. A dávno už nejsou jen bílé, pořídit si
můžete radiátor v různém barevném provedení. Hrany navíc již nebývají hranaté, ale oblé, takže i riziko
úrazů je menší. Co se výsledné úspory týče, ta je markantní nejenom v oblasti tepla, ale za zmínku stojí i ta
prostorová. Zatímco staré radiátory mívaly hloubku 25
cm, ty současné nepřesahují 15 cm, což ocení především
majitelé malých bytů, kteří si cení každého ušetřeného
centimetru.

Nová střecha a zateplení
Výměna střešní krytiny je samozřejmě velkou položkou,
se kterou je třeba počítat několik let dopředu. Pokud
vám ale stará střecha dosluhuje, tu a tam vám v ní zatéká a je zarostlá mechem a lišejníkem, zřejmě je na výměnu zralá. Pokud je porušení střechy jen malého charakteru, můžete ji jen lokálně opravit. V horším případě
se možná nevyhnete její celkové rekonstrukci či její celá
výměna. Pro kompletní opravu střechy doporučujeme
nechat si udělat rozpočet nejméně od dvou firem. Pokud se bude značně rozcházet, že něco není v pořádku.
Než se pustíte do výměny staré krytiny za novou, měli
byste si nechat zjistit, jestli novou střechu unese starý
krov. Latě ale nechte vyměnit v každém případě. A jaká
je současná nabídka střešních krytin?

Pálené a betonové tašky
Pro téměř všechny šikmé střechy se hodí klasické pálené či betonové tašky. Pálené tašky se vyrábějí v mnoha
tvarech a různých barvách, snadno se pokládají, neško-
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Svého času se dělaly z rovného či pozinkovaného plechu, jehož životnost se
prodlužovala nutnými nátěry. Těch jsou
dnešní majitelé domů ušetřeni. Moderní
plechové krytiny odolávají vlivům počasí,
aniž bychom je po položení museli dále
upravovat. Oboustranně pozinkované
ocelové jádro je opatřené plastovou antikorozní vrstvou nebo základní akrylátovou barvou. Plechové střechy, ať již měděné, z upravených hliníkových
plechů, vícevrstvé oceli či oceli trapézové, se vyznačují
dlouhou životností, lehkostí, snadnou montáží a následnou minimální údržbou. Svou podobou se přitom
některé plechové krytiny podobají páleným taškám.

Krytina z přírodní břidlice
Používá se na svislé střechy či obklady stěn. Jedná se
o plochou krytinu, kterou tvoří jednotlivé tašky, které
se na střechu přibíjejí hřebíky. Břidličné tašky jsou stoprocentně přírodní, trvanlivé, mrazovzdorné a pružné.
Jsou odolné vůči kyselým dešťům a střechu dobře tepelně i akusticky izolují.

Plastová krytina
Některými svými vlastnostmi se vyrovná ostatním krytinám. Je pevná, lehká, nepodléhá korozi a dobře izoluje, a to jak tepelně tak zvukově. Taková krytina může
být průhledná, či coby imitace pálených tašek nebo vlnitého plechu.
Jak vidíte, možností, jak svůj dům stavebně připravit na
zimu, je, jak jsme zmínili v úvodu, skutečně celá řada.
Podle jejich náročnosti je ale zapotřebí je plánovat a
realizovat s patřičným předstihem. Věřte, že vložená
investice se vám brzy vrátí.

Text: Jana Abelson, foto: Shutterstock.com

Reliable security systems

®

Bojíte se za tmy
o Váš majetek?
Bezpečnostním kamerám
Relicam tma nevadí.
Ukáží Vám co se děje za rohem
i na druhé straně zahrady
v mobilu, počítači i ze záznamu.
Vyberte si u nás
cctv.inshop.cz

Poraďte se s technikem
podpora@4isp.cz

774 833 233
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ABY VÁS ZIMA
NEPŘEKVAPILA
INZERCE

Jak se postarat o zahradu, aby ve zdraví přečkala zimu? Postarat se musíme jak
o trávník, rostliny, stromy, keře a zahradní jezírko, ale i zahradní nábytek, terasu,
okapy a v neposlední řadě technologie, které nám po celou uplynulou sezónu
byly nápomocny jako je například samozavlažovací systém. Samostatnou
kapitolou pak je bazén. Takže hurá do práce, před zimou toho totiž
musíme stihnout docela hodně. A hlavně na nic nezapomenout.
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V pozdně podzimní době už nám ubývá prací spojených
s péčí o okrasnou či užitkovou zahradu, a tak energii
můžeme věnovat činnostem, které naši zahradu připraví na zimu. Ty jsou totiž nesmírně důležité. Bez nich by
ta naše zahrádka tu zimu nemusela přežít.

Zazimujeme trávník
Začněme trávníkem. Protože počasí se rok od roku
mění, nedá se přesně řící, kdy se zazimovacími pracemi začít. Idální čas je tak dva týdny po skončení babího léta, jakýmsi poznávacím znamením pro nsá může
být první spadané listí. Tedy zhruba v polovině řijna.
To samé platí i na poslední seč trávníku. Opět záleží na
počasí. Sezona sekání obvykle končívá koncem řijna,
pokud je ale pěkné počasí, můžete sekačku vytáhnout
i v listopadu. Pokud ale teplota klesne pod 7 stupňů, už
nesekejte. A už vůbec ne na nízkou seč, jinak trávník
připravíte o důležitý „kožich“, který jej v zimě ochrání
před vymrznutím. Protože tráva na podzim už téměř
neroste, poslední seč by tedy měla být tak na 5 cm.

Vertikutace a hnojení
Trávníku také prospěje provzdušnění, nebo-li vertikutace. Tu mnozí provádějí na jaře, kdy trávník zároveň zbavují tzv. stařiny, tedy starých odumřelých částí rostlin,
ale i na podzim je pro vertikutaci vhodná doba. Zbavíte
jej mechu a snížíte tak pravděpodobnost, že se na něm
v zimě objeví plíseň sněžná a jiné houbové choroby.
Pokud máte malou zahrádku, postačí vám k vertikutaci
vertikutační hrábě – pozor, ty jsou jiné než hrábě klasic-
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ké. Na větší zahrady je pak vhodné použít vertikutátor.
Po vertikutaci trávnik přihnojte a zalijte. Jako hnojivo
použijte to s vyšším obsahem draslíku, který podporuje
vyzrávání rostlinných pletiv a snižuje v nich obsah vody,
čímž je také chrání před vymrznutím a chorobami. Co
se samotného podzimníého hnojení týče, rozhodně to
nepřežeňte, použijte maximálně 20 až 30 g na m2. Hnojivo aplikujte nejpozději do poloviny řijna a ideálně za
vlhčího než slunečného počasí, kdy by trávníku mohlo
hrozit popálení. Použít můžete již hotovou směs, popřípadě hnojivo granulované, které se do trávníku bude
uvolňovat postupně.

Dosévání trávníku
Podzim je také vhodná doba pro vyrovnání trávníku
trávníkovým substrátem. Nejsou už taková horka a novému trávníku se již dostane dostatek vláhy. Po vertikutaci na místa, kde se vám trávník zdá řídký, plochu lehce
posypte osivem. Vždy volte osivo vhodné právě pro váš
trávník. Podzim je také vhodná doba pro založení trávníku nového. Na to máte čas až do konce října. Trávník
bude mít ještě čas vzejít a do zimy se plně zapojí.

Pozor na spadané listí
Mějte také na paměti, že před zimou by na trávníku
nemělo zůstat naváté listí. Pod vrstvou suchých listů totiž nemůže dýchat, žloutne a mohou ho napadat různé
houbové choroby jako již zmíněná plíseň sněžná. Spadané listí trávníku vadí mnohem víc než to, když ho nepohnojíte podzimním hnojivem!
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Kontrola stromků
Pokud jste na podzim vysazovali stromky, ať již ovocné nebo okrasné, ještě jednou je zkrontrolujte. Znovu
jim přišlápněte kořeny, zalijte je a pokud se výsadbová
mísa propadla, dosypte k nim další zeminu. Rovněž se
přesvěčte, zda je ke stromkům dobře upevněnopěrný
kolík či tyč.

Postarejte se o pampovou trávu
Pampová tráva zdobí mnoho českých zahrad. Nízké teploty ji nevadí, zimní vláze a sněhu ale odolává
o něco hůře. Nezapomeňte ji proto před zimou svázat,
aby ji sníh nepoškodil.

Jezírko po sezoně
Malá jezírka s malou možností výměny vody mají omezenou čistící schopnost a potřebuji tak naši pomoc. Za
bezpečnou nezámrznou hloubku se považuje 80 cm.
Pokud je vaše jezírko mělčí, budete muset z něj vyndat všechny koše s rostlinami a ty nechat přezimovat
mimo jezírko. Jerzírko pak vyčistěte a zakryjte ho sítí,
která ho ochrání před spadaným listím. V listopadu ji
ale odstraňte a listí vysypte na kompost, jinak se začne
rozkládat.

Zazimování skleníku
I skleník si před zimou žádá péči. Skla omyjte slabou
dezinfekcí, polykarbonát jen mýdlovou vodou, protože
dezinfekční prostředky by ho mohly poškodit. Půdu ve
skleníku zryjte, pohnojte, popřípadě ošetřete vápennatým vápencem, který funguje jako dezinfekce v půdě.

Rytí záhonů
To je sice namáhavá práce, ale důležitá. Hrubé hroudy totiž dobře zachytí zimní vláhu, zbaví půdu plevelů
a provzdušní ji. Společně s rytím pak můžete do půdy
přidat hnojiva nebo práci opět spojit s vápněním.

Zelenina v zimě
V posledních letech byl průběh jarního i podzimního
počasí dost netypický a je na zkušenostech zahrádkářů s tímto jevem naložit. Každopádně existuje spousta
zeleninových druhů a mezi nimi najdeme i několik takových, které dokáží zimu přečkat. K těm nejznámějším patří například křen. Roste prakticky kdekoliv. Také
nenápadné topinabury si pozvolna razí cestu mezi pravidelně pěstované plodiny, které přečkají i velmi nízké
teploty. Proti mrazu pak je odolná růžičková kapusta,
kadeřávek a zimní pór. A pak, že se v zimě nedá zahradničit.

Aby dešťová voda nezamrzla
Sudy s dešťovou vodou nemusíte vylévat hned po prvních mrazících, ale postupně byste se vody zbavovat
měli. Rozhodně ale vodu nevylévejte najednou. Mohla
by způsobit rozbahnění. Před velkými mrazy by ale sudy

108 | BYDLENÍ

už měly být prázdné, jinak vám mrazem popraskají.

Zazimujeme rostliny v nádobách
Některé rostliny přezimují jen za bezmrazých teplot.
Ty tedy musíte přenést do bezmrazé místnosti (sklepa,
zimní zahrady, haly). Jedná se především o nádobové
rostliny ze subtropických oblastí jako je oleandr, olověnec nebo mandevilla. Rostliny z našich klimatických
podmínek mohou klidně zůstat venku. Stálozelené dřeviny, zimostrázy, bobkovišně, brsleny a mahonie. Z těch
kvetoucích se pak jedná o růže na kmínku, rododendrony, zlatici, šeříky, kaliny či sakury. Sice se jedná o mrazuvzdorné rostliny, kořeny je ale třeba chránit vždy,

INZERCE

obzvláště pokud je pěstujeme v nádobách, ve kterých
jsou vystaveny horším podmínkám než ve volné půdě.
Kořeny proto ochraňte nadestýlkou například chvojím,
listím nebo slámou a obal izolací - vhodná je ochranná
textilie proti mrazu. Menší květináče obalte jutovinou.
Nádoby s rostlinami shromážděte k sobě, z návětrné
strany je můžete chránit nějakou zástěnou (například
peletou), lépe pak odolají chladnému větru. Nadzemní části rostlin ochraňujte jen u druhů, které pěstujete prvním rokem a u choulostivějších druhů. Vždy ale
chraňte před mrazem růže na kmínku. A samotnou nádobu postavte na prkénko či polystyren, abyste zabránili přímému styku se studeným podložím. Stálezelené

rostliny jako rododendrony a bobkovišně pak ochraňte zástěnou proti mrazu. Opět postačí netkaná textilie.
A nezapomeňte je za bezmrazích dní občas zalít.

Co s trvalkami?
I když na podzim uklízíte celou zahradu, na trvalky můžete zapomenout. Je pro ně lepší nechat je nauklizené. Spadané listí a stonky vytvoří jakousi peřinu, která
ochrání pupeny a krčky rostlin pod zemí. Jiné to ale je,
pokud jste trvalky vysázeli na jaře nebo opadaného materiálu je na záhonu málo. Pak k nim přihrabte trochu
listí.
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Příprava závlahového systému na zimu
S blížící se zimou a klesající teplotou je také zapotřebí
zazimovat automatický závlahový systém. Jinak hrozí
jeho trvalé poškození. Protože je celý systém trvale zavodněn a je neustále pod tlakem, při případném zamrznutí vody a následném zvětšením objemu by potrubí
mohlo prasknout stejně jako ventily s jiné části závlahy,
popřípadě hrozí i poškození elektroniky. Nejjednodušší
je celý systém profouknout kompresorem. Důležité je
uzavření hlavního uzávěru vody. Na vypouštěcí ventil
pak napojte hadici kompresoru a nechte tlak v kompresoru klesnout na nulu. Pak zapněte kompresor a otevřete pomocí ventilu nebo spuštěním na ovládací jednotce první sekci závlahy. Nejdříve profukujte nejbližší
sekci a nakonec tu nejvzdálenější od místa připojení
komrpesoru. Při vypouštění bude z postřikovačů chvilku stříkat voda a nakonec bude unikat pouze vzduch
bez vodní páry. Celý proces opakujte dvakrát až třikrát.
Stejně zazimujte i tlakový okruh na vodovodní zásuvky.

Zazimování bazénu
Bazén byste měli zazimovat, jakmile se noční teploty
blíží k nule a teplota v bazénu klesne k deseti stupňům.
Voda by před zazimováním měla být čistá. Síťkou posbírejte všechny nečistoty jako je napadané listí, jehličí
a podobně. Dno a stěny pak vyčistěte bazénovým vysavačem. Vodu ještě důkladně přefiltrujte a upravte její
ph. Pokud je znečištěná, část ji vypusťte a znovu napusťte. Hladina by měla dostahovat zhruba 15 cm pod
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trysky popřípadě protiproud. Částečné odčerpání vody
ochraňuje potrubí. Stěny nad hladinou a pod ní je dobré očistit vhodným přípéravkem. A na řadu přichází odpojení technologie, vyčerpání vody z pískového filtru,
z čerpadla a hadice a jejich uložení na bezpečné místo
chráněné před mrazem. Do zbylé vody je možné přidat
speciální bazénovou chemii, která slouží k údržbě vody
běhemn zimního období. Tyto přípravky likvidují řasy
a brání jejich růstu, omezují vznik bakterié a zabraňují usazování vápenatých a minerálních solí na stěnách
a dně bazénu. Na konec je vhodné přikrýt bazén plachtou nebo sítí, která zábrání jeho znečištění během zimy
a chrání povrch bazénu před poškozením. Pokud máte
zastřešení, máte tento problém vyřešen.

Okapy a zahradí nábytek
Nezapomeňte ani na okapy, které byste před zimou
měli zbavit spadaného listí, jinak voda nebude mít kam
odtékat a okapové roury se ucpou. Zahradní nábytek,
přikryjte plachotu a přeneste na kryté místo, kde nebude vystaveno sněhu a dešti. Patřičnou péči věnujte
i dřevěné terase, kterou důkladně zameťte a zbavte
napadaného listí, které by na terase mohlo tlít. Dle potřeby ji také můžete nařít ochranným olejem.
Tak, a máte už hotovo. Tak se odeberte ke kamnům
a odpočívejte. Na jaře totiž všechno začne nanovo.
Text: Jana Abelson,
foto: Shuttersock.com

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

LUXUSNÍ STOLOVÁNÍ
Mlýnky na pepř a sůl DERWENT jsou jedněmi z nejznámějších a nejoblíbenějších mlýnků. Mlýnky na pepř, vybavené mlecím mechanismem z uhlíkové oceli, pepř nedrtí, ale okrajují a uvolňují tak z něj
více chuti a aroma. Mlýnky na
sůl jsou vybaveny diamantově
ostrým keramickým mlecím mechanismem. K dosažení jemného
až hrubého mletí stačí jednoduše
otočit prstencem z nerezové
oceli na jednu z přednastavených hrubostí. Mlýnky Derwent
poskytují na jedno otočení větší
množství koření než běžné mlýnky, čímž usnadňují práci. S mlýnky
COLE&MASON se z Vás stane
opravdový gurmán, díky svým
vlastnostem se stanou neocenitelnými pomocníky v kuchyni a elegantní ozdobou prostřené tabule.
www.kuchyn-domov.cz

Zpříjemněte si chladné noční večery a dotvořte si
tu pravou vánoční atmosféru s našimi
kusovými koberci z kolekce

Bursa.

zc.ONERB
58x v ČR

BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

PŘIJĎTE SI
PRO DÁREK

při nákupu nad 2000 Kč
- čistící prostředek

Sidolux Universal

Marseillské mýdlo nebo Zelené hrozny

PROSKLENNÉ DVEŘE JSOU KRÁSNÉ A TRENDY
nzerat-Breno-MojeBydleniPR-1217_105x95.indd
A to především když 2do

KOMBINACE STYLU
A POHODLÍ
Kermi designový radiátor Pateo,
speciálně vyrobený pro použití
v koupelně nebo kuchyni, nabízí
výškově volně nastavitelná madla na ručníky. Výhodou je jeho
hladký povrch, který umožňuje
nenáročnou údržbu a čištění.
Více informací na
www.kermi.cz.
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nich umístíte sklo Matelux. Toto sklo,
označované také jako mléčné nebo satinato, patří díky svým vlastnostem k nejoblíbenějším na trhu. Jeho bílá barva působí čistě
a elegantně a umožňuje prostup světla, které díky jemnému pískování příjemně rozptyluje. Sklo je částečně neprůhledné, proto
je vhodné i do místností, kde si chcete zachovat soukromí. Bez
problémů ho lze kalit a zvýšit tak jeho životnost a užitné vlastnosti. Pokud už nyní uvažujete o tom, že chcete domů dveře se sklem
Maletux, máme dobrou zprávu. U CAG - českého výrobce dveří,
ho od června ve většině modelů dveří nabízí bez příplatku. Pokud
tedy zvažujete jak do
tmavé chodby dostat
více světla, můžete
teď využít této skvělé nabídky a vybrat si
model i dekor dveří
přímo v konfigurátoru
výrobce na
www.dverecag.cz.

ELEGANTNÍ VŠESTRANNÝ NOTEBOOK
Udělejte si ještě před koncem roku radost a pořiďte si elegantního a stylového společníka pro práci i zábavu. Notebook Lenovo
YOGA 720 vám umožní vymanit se z okovů jednotvárnosti a díky svým čtyřem režimům použití se vám plně přizpůsobí kdykoliv a kdekoliv. Kromě maximální flexibility a výjimečného designu má však tento elegán i další esa v rukávu. Patří k nim
mimo jiné skvělý výkon, nízká váha, jasný displej, dlouhá výdrž na baterii či podpora
aktivního pera pro intuitivní práci i zápis důležitých poznámek.
Lenovo YOGA 720
www.lenovo.cz

24 999 Kč
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PROSTŘETE PTÁKŮM
Plastia, česká rodinná firma z Vysočiny vyrábějící potřeby pro
domov i zahradu, přináší na trh ptačí krmítka FINCH a DOMEK.
Obě tato krmítka byla vyvinuta mladými designéry ve spolupráci
s Českou společností ornitologickou. Na první pohled zaujmou
moderním designem, díky kterému mohou být ozdobou zahrady či balkonu, a vyznačují se jednoduchým použitím – snadná je
jak údržba, tak doplňování krmení. Jejich variabilní upevňovací
systém umožňuje krmítko nejen zavěsit, ale i připevnit na tyč či
zábradlí.
Krmítka FINCH a DOMEK
jsou k dostání na e-shopu
plastiaobchod.cz a ve
vybraných zahradnických
centrech po celé republice

nový showroom oficiálního zastoupení v Praze

Klientské centrum DORINT Praha
Vršovická 1525/1d, Praha 10 | tel. 723 625 987 | www.porcelanosa.cz
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