bydlení
Zařizujeme

kuchyň

Ideální podlaha:

parkety, dlažba, nebo koberec?

OJEDINĚLÁ MOŽNOST PRO VÁS

ledáte absolutní soukromí a klid blízko Prahy? Chcete bydlet v přírodě ve srubovém domě s vlatním jezerem?
H
Chcete být do 20 min v Praze po dálnici D5? To vše splňuje novostavba srubu o celkové obytné ploše 450 metrů
čtverečních na pozemku o rozloze 42 000 metrů čtverečních.
Tato oáza klidu se nachází na okrese Beroun v náručí Křivoklátských lesů. Jak zpracování, tak materiály jsou ve
špičkové kvalitě včetně trojitých, bezpečnostních Eurooken.
Možnost rozdělení na dvě samostatné bytové jednotky.
Jezero má rozlohu cca 15 000 metrů čtverečních s max. hloubkou 4,5 metru.
Dům je těsně před dokončením a tak můžete ovlivnit jeho finální, vnitřní podobu.
Cena k jednání: 39 000 000 Kč
Kontakt: telefon 608334753
E-mail: o.r.k.a@centrum.cz

Kapsle v kapse?
Zatočte se starým zlozvykem a dejte kapslím nový domov!
Luxusní otočný zásobník pro uložení kávových kapslí typu Nespresso je novinkou,
která by neměla chybět v žádné moderní kuchyni milovníků kvalitní kávy. Jednoduchá
manipulace a přehledné uložení až 40ks kávových kapslí ve stabilním zásobníku z odolného
hliníku s elegantní povrchovou mat úpravou, který budete mít vždy po ruce.

40 kapslí

32 kapslí

20 kapslí

PRODEJNÍ CENTRA TESCOMA: PRAHA 1, Žitná 29/606 / PRAHA 1, OD Bílá Labuť, Na poříčí / PRAHA 2, Francouzská 14 / PRAHA 4, DBK, Budějovická ul / PRAHA
4, OC Chodov / PRAHA 9, Galerie Harfa / ZLÍN, Dlouhá 4311 / TÁBOR, OD Dvořák, 9.května 2886 / JIHLAVA, Farní 2 / MLADÁ BOLESLAV, OC Bondy, Tř. Václava
Klementa 1459 / HRADEC KRÁLOVÉ, OC ATRIUM, Dukelská třída / BRNO, VICHR, Kobližná 19 / BRNO, Nákupní centrum Olympia / LIBEREC, OC Forum / PLZEŇ,
GALERIE, nám. Gen Píky 2703/27 / FRÝDEK - MÍSTEK, Ostravská 1552 / OLOMOUC, Dolní náměstí 47 / ČESKÉ BUDĚJOVICE, Krajinská 31 / PARDUBICE, Třída Míru
68 / VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Křižná 853 / UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Mariánské náměstí 1 / PŘEROV, Nám.Přerovské povstání / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, Masarykovo
nám. 71 / NOVÝ JIČÍN, Masarykovo nám. 21 / CHOMUTOV, OC CHOMUTOVKA / KARVINÁ, OC KARVINÁ / OSTRAVA, nám. MSGRE Šrámka 5 / HAVÍŘOV,
Náměstí republiky 860 / OPAVA, Horní náměstí 58 / ŽĎÁR NAD SÁZAVOU, OC Convent / ŠUMPERK, OC COOP, Hlavní třída / STRAKONICE, Podskalská 316
* Otočný zásobník PRESIDENT, pro 20 kapslí. Doporučená MC: 399 Kč včetně DPH

President
Vychutnejte si
svou kávu

Luxusní otočný zásobník pro
přehledné ukládání a snadné
odebírání kávových kapslí.
Design by Tescoma.

399

www.tescoma.cz

FATRACLICK, THERMOFIX a LINO
FATRA – novinky v produkci
podlah společnosti Fatra

Společnost Fatra a.s., jeden z
největších výrobců vinylových
podlahovin v Evropě, přichází na
trh s další novinkou v oblasti designovaných podlah – vinylovou
plovoucí podlahou FATRACLICK.

FATRACLICK
Plovoucí podlahy (dřevěné nebo laminátové) zná určitě každý. Vinylová
plovoucí podlaha FATRACLICK je však nový koncept, který kombinuje
všechny přednosti vinylových a plovoucích podlah s funkčností přírodního korku. Nabízí tak řešení pro všechny, kteří z různých důvodů odmítají klasické „lino“ nebo chtějí odolnější a teplejší plovoucí podlahu.
Vinylová plovoucí podlaha FATRACLICK je vyrobena ze tří vrstev:
1. Přírodní korková vrstva – spodní část výrobku, zajišťuje tepelnou
a zvukovou izolaci podlahy.
2. HDF deska se zvýšenou odolností proti vlhkosti – středová nosná
část podlahy, je opatřena patentovaným zámkovým systémem
UNICLIC®.
3. Vinylová podlahovina s polyurethanovou povrchovou úpravou –
vrchní užitná vrstva podlahy s designem imitující dřevo a vysokou
odolností.

Výsledkem vývoje není jen podlaha s elegantním designem, ale i
podlaha splňující náročné technické požadavky poslední doby jako je
zdravotní nezávadnost, snadná údržba, vysoká protikluznost, odolnost
proti běžným chemikáliím, odolnost proti špinění a opotřebení, snadná
pokládka, příjemný tepelný a zvukový vjem.
FATRACLICK se hodí do všech typů interiérů, v komerční i bytové výstavbě, od moderně nebo futuristicky zařízených prostor až po klasicky
elegantní byt či rodinný dům. Je vhodný i pro domácnosti s alergiky
nebo malými dětmi. Speciální povrchová úprava navíc zajišťuje výborné antimikrobiální vlastnosti.
Podlaha FATRACLICK se vyrábí v praktických dílcích o rozměrech 915
x 305 mm. Kolekci pro rok 2011 tvoří 10 elegantních vzorů dřeva,
které zahrnují oblíbenou katrovanou nebo bělenou úpravu i klasické
vzory javorového či dubového dřeva. Na českém trhu je FATRACLICK
dostupný od dubna letošního roku.

FATRACLICK - Modřín tibetský

FATRACLICK - Kaštan bělený

THERMOFIX

THERMOFIX

LINO FATRA - Dual

THERMOFIX
Aktuální kolekce THERMOFIX 2009 pokračuje ve svém úspěšném
nástupu na trh. Až 34 dekorů imitujících dřevo je setříděno do kolekce
ELEGANCE a RUSTIKAL. Dalších 10 dekorů imitujících keramickou
dlažbu a kámen jsou prezentovány pod názvem STONE.
Tato speciální heterogenní vinylová podlahovina je v dílcích, složena
z několika vrstev s vloženým skelným rounem. Užitná nášlapná transparentní vrstva je opatřena mechanickým dezénem. Povrch je navíc
opatřen polyuretanovou vrstvou, která zvyšuje odolnost a usnadňuje
údržbu.
THERMOFIX je často vyhledávaná luxusní vinylová podlahovina, která
má široké spektrum výhod. Mezi ně patří především vysoká odolnost
k opotřebení, vynikající rozměrová stálost, vysoká chemická odolnost
povrchu, dobrý teplotní vjem a velmi nízká úroveň hluku, snadná údržba, odolnost proti vlivu kolečkové židle, vzájemná kombinovatelnost
dezénů, ekonomická výhodnost i pro členité prostory, garance 10 let.
THERMOFIX je možné aplikovat do místností s podlahovým vytápěním.
Materiál reaguje na prohřívání dokonce rychleji než většina ostatních
podlahových krytin, což je pro uživatele příjemné. Podlahovina THERMOFIX se vyrábí v rozměru v 900 mm x 150 mm, zakázkově 900 mm
x 100 mm (u imitace dřevo) a 300 mm x 300 mm, zakázkově 450 mm
x 450 mm (u imitace keramické dlažby).
THERMOFIX je vhodný do komerčních prostor, prodejních center,
vstupních hal, na chodby a do kanceláří úřadů či institucí, do prostor
hotelů, restaurací. Pro svou odolnost je možné THERMOFIX používat
i v halách s lehkou výrobou. Svou cestu si našel samozřejmě i do
obytných prostor a domácností.

LINO FATRA - Eletrostatik Q, Dynamik Q

LINO FATRA
Počátkem tohoto roku představila společnost Fatra inovovanou kolekci
tradičních PVC podlah LINO FATRA 2011 - 2013.
Nová kolekce obsahuje 16 druhů PVC podlahovin o 160 různých
vzorech. Kromě 14 vzorů nové heterogenní podlahoviny Novoflor
Extra Ideal je určitě zajímavostí v produkci homogenních podlahovin
LINO FATRA podlahovina Eletrostatik Q, Dynamik Q s elektrostatickými vlastnostmi. Tato podlahovina je určena jak pro aplikace do prostor
s požadavkem na elektrostaticky vodivé provedení PVC podlahy (např.
prostory s nebezpečím výbuchu, laboratoře, RTG pracoviště, operační sály, přípravny), tak i do prostoru s požadavkem na antistatické
provedení podlahy (např. počítačové sály, výroba elektroniky, oblast
telekomunikací, atd.)
Podlahoviny Fatra splňují přísné evropské normy. Mezi velké přednosti
podlah LINO patří vysoká odolnost k opotřebení, vysoká chemická
odolnost povrchu, dobrý teplotní vjem, snadná údržba, odolnost proti
vlivu kolečkové židle, vzájemná kombinovatelnost dezénů, ekonomická
výhodnost, antialergické prostředí, certifikovaná kvalita garance až 10
let a další.
LINO je všeobecně vhodné pro všechny typy interiérů. Svými vlastnostmi je předurčeno k použití jak do domácností, tak i do komerčních,
průmyslových prostor, ale i do oblastí zdravotnictví.
Více informací o podlahovinách společnosti Fatra naleznete na www.
fatrafloor.cz, případně na www.fatra.cz.

Přímý,

moderní

a variabilní
Subtilní krása s praktickými detaily

Společnost HOME STYLE s.r.o. je autorizovaným zastoupením
předního německého výrobce nábytku, firmy hülsta, jehož
sortiment je vystaven v pražské showroomu na více než 650
m2. Tento nadčasový nábytek je doplněn sedacími soupravami značky Die Collection, svítidly italských firem Fontana
Arte, Prandina a Fabbian, koberci značek Brink & Campman
a Arte Espina a dalšími drobnými doplňky předních evropských výrobců.

HOME STYLE s.r.o., showroom - Vinohradská 34/30, 120 00 Praha 2
tel./fax: +420 224 255 146, e-mail: homestyle@homestyle.cz
www.homestyle.cz

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
držíte v ruce zbrusu nový časopis
zaměřený na bydlení. Už z názvu je
patrné, že byste se v něm měli dozvědět mnohé – jak zařídit kuchyň,
obývák, či ložnici, jak vybrat ty
správné spotřebiče, nebo osvětlení.
Poradíme vám i jaká podlahová
krytina je ta pravá, jak se orientovat
v sortimentu dveří, případně jak
si vybrat zabezpečovací zařízení.
Prostě rádi bychom se stali vaším
průvodcem při plánování nového
bydlení a přispěli k tomu, abyste
se doma cítili útulně a těšili se na
každý návrat.
Připravili jsme pro vás i dvě zajímavé reportáže – obě jsou zaměřené na
kuchyně. Jednou jsme se podívali
s firmou Nolte na to, jak nejlépe zařídit kuchyň v malém panelákovém
bytě, podruhé jsme se pustili s firmou Antico do zařízení venkovské
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kuchyně. Sami můžete posoudit,
jak se nám to podařilo.
Samozřejmě jsme se snažili ukázat
vám i nějaké novinky, které firmy
připravují na sezonu podzim-zima
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. Dnes už není
jediným kritériem funkčnost, ale jde
i o to, aby spotřebiče, svítidla, ale
i nádobí korespondovaly s ostatním
zařízením a vhodně doplňovaly
interiér.
Pevně doufáme, že si naši novinku
oblíbíte stejně jako časopisy Moje
rodina a já a magazín Ice, které pro
vás roky vydáváme a že se budeme
pravidelně každý půlrok potkávat.
Tak na shledanou zase na jaře !
Iva Nováková, šéfredaktorka

Vyberte si ze široké nabídky dezénů ložního povlečení a nočního prádla určené
pro všechny věkové kategorie se zárukou té nejvyšší kvality.

Moderní elegance
s nádechem japonského stylu

www.matejovsky - povleceni.cz
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Kde se dobře

bydlí...
Navzdory tomu, jak býváme vytíženi v práci a tvrdíme, že se domů
chodíme jen vyspat, ve skutečnosti nám na tom, jak bydlíme, velmi záleží. Pocit ze svého bydlení, který si s sebou neseme, je navíc poměrně
důležitý. Může v nás probouzet harmonii, nebo také špatnou náladu…
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Příjemnou atmosféru bytu nebo domku přitom navozuje
několik nezbytností. Tou základní je celková útulnost.
K té přispívají dobře zabydlený prostor, příjemné barvy,
ale i třeba příjemně nízké stropy. Svou roli samozřejmě
hrají i doplňky a designové prvky, kterými se obklopujeme.

V hlavní roli prostor

Jistě se všichni shodneme, že velkou roli hraje to, jak
velký prostor obýváme. Velký prostor s vysokými stropy
může působit neútulně, malý přeplněný zase chaoticky.
Co takhle pár tipů, co s tím?

ka

Vyzrát na vysoké stropy je hrač-

Pokud žijete v bytě s vysokými stropy (zpravidla ve starých cihlových domech), máme pro vás tip. Vymalujte si
stěny nějakou výraznou barvou a to zhruba do tří čtvrtin
výšky stěn pokoje. Díky tomuto triku bude váš interiér
vypadat menší a útulnější.

Jak „nafouknout“ malý prostor

Na druhou stranu stísněné prostory malých bytů mohou
vyvolávat úzkost. I tady si ale můžeme pomoci optickým klamem - použijeme v interiéru několik vysokých
zrcadel.
Zvolte zrcadla s dekorativním designem. Prostor se díky nim
vizuálně zvětší, a pokud vyberete zrcadlo se zajímavým tvarem
nebo s nevšední barevností rámu, získáte i pěkný interiérový
doplněk.

Jak vymalovat stísněné prostory

Pro výmalbu malých prostorů doporučujeme klasickou bílou
barvu. Ta navozuje pocit neohraničenosti a vzdušnosti.
Hodí se třeba i světle modrá nebo opravdu velmi jemné pastelové odstíny - bleděmodrá, meruňková, lososová, zelenkavá
a podobně.
Tím jsme se dostali k další kapitole, která je při hledání útulného domu neopomenutelná, a to jsou:

Barvy v bytě

Dle odborníků můžeme rozeznat až sedm milionů barevných
odstínů, ale pouze pro osm tisíc z nich existuje název. Barvy
působí na každého z nás, vyvolávají v nás emoce a působí i na
naše zdraví. Proto je nesmírně důležité pečlivě si vybrat barvy,
kterými se obklopujeme.
Barvy na stěnách, nábytku a bytových doplňcích dokážou
místnost opticky zvětšit, zmenšit, zúžit nebo rozšířit, ale také
výrazně prosvětlit. Mají schopnost vyvolat v nás pocit smutku,
stejně jako představu neporazitelnosti a energie. Už víte, jakou
si vybrat?

Barva bílá

Bílá barva je barva neutrální, prostá, lehká a čistá, která se hodí
takřka do všech místností. Je to barva, která opticky zvětší
prostor a bude nejlépe odrážet světlo, tudíž bychom ji měli
stoprocentně volit v menších prostorách a malometrážních bytech. Na druhou stranu ale oslňuje a unavuje oči, a proto vždy
vyžaduje doplnění jinými barvami, které harmonicky upoutávají pozornost. Ve větších místnostech se bílá barva kombinuje
s tmavšími doplňky a prvky v teplých barevných odstínech.
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Velmi módní je sedací nábytek v odstínech vanilkové, smetanové a bílé.

Barva oranžová

Oranžová barva je velmi oblíbenou barvou nejen bytových
a interiérových designerů, ale i mnohých zákazníků, kteří tuto
barvu již delší dobu volí do svých bytů. Tato barva má pozitivní vliv na psychiku člověka, dobře podporuje trávení, pomáhá
překonávat depresi a dle studií posiluje tělo. Charakteristikou
této barvy je lehká dráždivost, provokativnost, energetičnost
a chuť do života. Je to teplá a veselá barva, která osvěžuje
a rozšiřuje prostor.
Hodí se proto do malých nebo tmavších místností, kam během
dne nepřijde mnoho přirozeného světla. Obecně je její nejčastější využití v jídelnách, obytných halách a částečně i v ložnicích.

Barva zelená

Zelená barva evokuje přírodu, ekologii, volnost a naději, je
symbolem vegetativního života, jenž podporuje růst a rozvoj.
Zelená barva dokáže v člověku vyvolat pocity sounáležitosti
s ostatními, rozvinout přátelství a utvářet dobré harmonické
vztahy. Zelená se stává velmi módní barvou, a to ve všech
odstínech od těch nejjemnějších přes tlumené s přídavkem šedé
či olivové až po ty nejtmavší odstíny. Nejvhodnější místností
pro zelenou barvu je pracovna nebo studovna, kde je potřeba
vysoké koncentrace. S velkým úspěchem ji můžeme použít i do
koupelny.

Barva červená

Červená je barvou aktivní a povzbuzující. Dodává lidskému
organismu potřebnou energii a probouzí v člověku životní sílu,
lásku a jistou dávku odvahy. V interiéru působí červená barva
velmi výrazně a efektně. Ve svém protipólu je barvou krve,
násilí, boje a zuřivosti. Velmi zřídka je tato barva používána
k vymalování stěn. Většinou se objevuje v doplňcích nebo

CIHLY S BUDOUCNOSTÍ
přináší všechny ty „nízkoenergetické“, „pasivní“ či dokonce
„nulové“ stavby, pochopitelně nezaostávají ani cihly.

Dva v jednom

Tepelná ochrana budov – kouzelná formule, která stojí na začátku každého rozhodování o stavbě domu. Výrobci se předhánějí v nabídce materiálů a technologií, které dům tepelně izolují
zaručeně nejlépe. Kolikrát je s podivem, z jakých rozmanitých materiálů lze dnes také stavět. I klasické, našimi předky
prověřené cihly mají stále co nabídnout. Díky svému čistému,
přírodnímu původu je cihelný materiál přívětivý k životnímu
prostředí i lidskému zdraví a díky nejnovějším inovacím už
cihly nepotřebují ani žádné dodatečné zateplení.

Nezadržitelný vývoj

Cihla se vyvíjela a zdokonalovala jako každý lidský objev.
První bloky z pálené hlíny, ze kterých člověk vytvářel stavby,
se vyráběly 3 tisíce let př. n. l. Po dlouhou dobu si zachovávaly
víceméně stejný tvar a jejich výroba fungovala na téměř neměnných postupech. Zvyšující se požadavky na kvalitu stavebních materiálů odstartovaly vývojový boom. Kolem poloviny
20. století plné cihly nahrazují cihelné děrované bloky. Ty pak
v 90. letech začínají na svislý spoj místo malty používat systém
pero drážka a postupně zvětšují své rozměry (dnes standardně
dosahují šířky až 0,5 m). Před dvaceti lety se objevuje dnes
již zcela běžná technologie broušení cihel. Vývoj jde zkrátka
neustále kupředu. Téměř geniální myšlenku budování pevných
a odolných staveb z materiálu z pálené zeminy staletí neustále
zdokonalovala a přizpůsobovala vyšším a vyšším nárokům
člověka na příjemné a zdravé bydlení.

Stavba s vícevrstvou obvodovou konstrukcí však skrývá riziko
nesprávného sestavení či provedení. Ve výsledku pak vůbec
nemusí fungovat tak, jak by měla, a svému majiteli místo úspor
přinese jen problémy a další výdaje. U jednovrstvého zdiva
takové riziko odpadá. A pokud má materiál pro jednovrstvé
zdivo zároveň vlastnosti izolantu jako cihelný blok HELUZ
Family 2in1, pak už vlastně není co řešit. Tato novinka, která
vychází z dlouholeté tradice cihlářské výroby české společnosti
HELUZ, vznikla ve spolupráci se Stavební fakultou ČVUT a
za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu. Tolik
žádané vlastnosti izolantu jí dodává expandovaný polystyren
vložený do dutin cihly, kde brání přenosu tepla sáláním mezi
dvěma navzájem protilehlými dutinami. V cihle je izolant
pevně fixovaný pomocí speciální technologie, při vyřezávání
otvorů pro elektroinstalaci nebo při úpravách velikosti bloku
proto zůstává uvnitř. Má výborné tepelněizolační vlastnosti,
které dosahují lepších výsledků než například minerální vlna.
Zdivo z cihelných bloků HELUZ Family 2in1 díky němu lze
zařadit přímo mezi izolanty, přitom si zachovává výhody jednovrstvého zdiva. Aniž by jej tedy bylo nutné dodatečně zateplovat, bez problémů a dokonce s rezervou splňuje požadavky na
obvodové konstrukce nízkoenergetických, pasivních i nulových
domů.

Cihly mají budoucnost

Současné cihly se už velmi vzdálily od svých předchůdkyň,
s nimiž stavěli lidé ve starověku. Staletími prověřené hodnoty
si však stále zachovávají a proto se i dnes těší velké oblibě.
Vývoj podporovaný stále novými inovacemi neustává a dělá
z cihel stavební materiál nejen s bohatou historií ale i budoucností.

www.heluz.cz

A co izolace?

Pevnost a odolnost, paropropustnost, dobrá zvuková izolace,
nehořlavost, tepelná akumulace a schopnost zajistit optimální
mikroklima pro bydlení – to jsou důvody, proč cihly po celá
tisíciletí neztrácely na oblibě a proč jsou ceněny dodnes. Důraz
na tepelnou izolaci, který je v posledních letech alfou a omegou
veškerého stavebního průmyslu, však zaplnil trh stavebnin nejrůznějšími materiály
a technologiemi, které hrubou stavbu
oblepují, obalují, zkrátka zaizolovávají s cílem dosáhnou co nejnižších hodnost tepelné prostupnosti.
Čím méně tepla budova ztratí, tím
méně energie bude nutné vydat na její
další vyhřátí. Za tímto vývojem, který

Víte, že...

...historie pálených cihel je dlouhá již 5 000 let!
Z pálených cihel začal člověk stavět již ve 3. tisíciletí př. n. l.
V té době na území dnešní České republiky vrcholila pozdní
doba kamenná.
...v Čechách se pálí cihly tak dlouho, jak se píše česky!
První záznamy o cihlářské výrobě na našem území pocházejí
z 9. století, tedy století, kdy u nás působili věrozvěstové Cyril
a Metoděj.

v provedení kuchyňské linky. Červená barva podporuje chuť
k jídlu a vytváří příjemnou pohodu. Proto ji do jídelního koutu
či kuchyně volíme poměrně často. Tato volba je ovšem špatná
v případě, že má člověk problémy s nadváhou. (Naproti tomu
modrá a modrozelená drží apetit na uzdě.)
Hodí se do pochmurných a jednotvárných prostor, nikdy ne do
ložnice.

Barva fialová

Fialová barva se stává stále oblíbenější barvou mnohých
zákazníků, a to pravděpodobně proto, že pomáhá harmonizovat duchovní i fyzickou energii a přináší do života inspiraci.
V kombinaci s tmavšími doplňky přináší do prostoru rovnováhu a aktuální módnost. Jako pokojová barva se příliš nehodí,
protože ve velkém množství může vyvolat deprimující náladu.
Rozhodne-li se člověk i přes toto nebezpečí pro fialovou, měl
by ji zjasnit a neutralizovat větším množstvím bílé.

Barva žlutá

Barva slunce, která rozsvítí celou místnost a zaplní ji pozitivní energií. Dává prostoru slunečný, radostný nádech. Tato
barva má pozitivní, povzbuzující účinek a podněcuje k práci,
zvlášť v duchovní oblasti. Není vhodné touto barvou vymalovat všechny čtyři stěny, jelikož nás z ní po určité době budou
bolet oči. Vhodnými doplňky jsou přírodní materiály, například
ratanový nábytek nebo nábytek z masivního dřeva.

Barva modrá

Tato barva uvolňuje a uklidňuje mysl, proto si dlouhodobě
udržuje prvenství v oblíbenosti barev. Nejvhodnější místností
pro umístění modré barvy je koupelna, jelikož se jedná o barvu
vody a v této kombinaci působí relaxačně. Nejčastěji se však
s modrou barvou setkáváme v ložnicích. Nejspíš proto, že
dokáže odbourávat pocit samoty a opuštěnosti. Modrá nejlépe
vynikne v kombinaci s bílou barvou, kdy můžeme odstín modré použít na stěny a bílým nebo krémovým nábytkem doplnit
interiér. Tyrkysově modrá barva perfektně ladí s přírodními
materiály, kdy nejlepšího efektu docílíme palubkovou podlahou v ořechovém dekoru.

Barva růžová

Dává prostoru rys ženskosti a náročnosti, vyvolává něžnost
a povzbuzuje dobrou náladu.

Barva hnědá

Svým přírodním charakterem se dobře hodí k rustikálnímu,
pohodlnému a útulnému zařízení. Člověk by ji ale měl kombinovat s teplými barvami, jako je například žlutá nebo oranžová,
aby docílil živějších efektů.

Jak zvětšit byt

V úvodním textu jsme si povídali o tom, že optického zvětšení můžeme docílit vymalováním bytu světlou barvou. Pokud
ovšem máte chuť pustit se do skutečného zvětšení prostor, jistě
uvítáte podrobnější návod, jak z minimálního obydlí udělat
opticky velký byt.
No, řekněte, co vás napadne jako první? Předpokládám, že
to bude odstranění příček. A budete mít samozřejmě pravdu.
Jedna velká místnost vždy působí vzdušněji, než dva malé
kamrlíky. Také tím prostor lépe využijete. Protože, co je bolest
právě malých bytů? Že celá rodina žije v maličkém obýváku,
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zatímco zbylé prostory po celý den zejí prázdnotou. Chodíme
se do nich jen vyspat. Pozor ovšem, až se vrhnete do bourání,
na příčky nosné. Ty nikdy nemůžeme zcela odstranit, maximálně je možné přeměnit je na nosné sloupy.
Předpokládejme tedy, že jste odstranili vhodné příčky. V téhle
chvíli přichází na řadu podlaha. Ideální je, pokud vzniklý velký
prostor propojíme jednotnou podlahovou krytinou. Někdy však
záměrně chceme část místnosti oddělit a volíme podlahovou
krytinu odlišnou. Pokud se rozhodneme pro druhý způsob, je
potřeba podlahy od sebe oddělit tak, aby se různé materiály
a barvy nestřetávaly ve stejné rovině. Tento problém vyřešíme
zdvihnutím podlahy o jeden až dva schody, případně prahem.
Co se týká volby krytiny, větší místnosti snesou, na rozdíl
od malých místností, krytiny s větším vzorováním.Velké
vzory a tmavé barvy místnost zmenšují. Malé vzory, světlé
barvy a souvislé pokrytí naopak byt opticky zvětší. Nevýrazné
barvy a vzory krytin jsou navíc výhodnější i z toho důvodu,
že poskytují více možností na zařízení v jakémkoliv stylu.
Změny prostoru se ale dají dosáhnout nejen vybouráním nebo
přestavbou příček. Další možností je způsob, který k nám
přišel z Japonska - pohyblivé posuvné příčky. Lehká příčka
se posune tam, kde je zrovna potřeba. Tento systém umožňuje okamžité oddělení, nebo naopak propojení prostoru tak,
jak se nám to zrovna hodí.

Doplňky hrají důležitou roli…

Dojem většího prostoru se dá vytvořit i pomocí nábytku a interiérových doplňků. Pokud jsou obrazy nebo police na stěnách
rozvěšeny vodorovně s hranami nábytku nebo okny, působí
prostor uklidňujícím a větším dojmem.
Opticky zvětšují prostor i záclony visící přes celou plochu
stěny. Jednoduchým prostředkem pro vytváření prostoru je
zrcadlo. Velká zrcadla, umístěná na skříních v ložnici nebo na
stěnách malé koupelny, zvětšují prostor. Velkým problémem
obzvláště panelákových bytů jsou dlouhé a úzké pokoje, kdy
Kuchyně má tři hlavní pracovní centra: sporák, chladničku
a dřez. V těchto zónách je těžiště kuchyňských manévrů a tyto
zóny by podle odborníků měly být co nejvíc dostupné. Dobrý
plán kuchyně má proto začít plánováním zón. Správným rozmístěním získáme kratší cesty v kuchyni.
Je důležité mít vše po ruce. Ideální osa spojující důležitá místa
by neměla být delší než 6 metrů. Jen tak můžeme s klidem
a přehledem říci, že máme vše pod kontrolou a při ruce. Ale
pozor - nic se nesmí přehánět. Když jsou centra těsně u sebe,
máme zase na kuchyňské práce málo prostoru a omezuje nás
to při vaření i pečení, při pohybu vůbec. Velmi praktické jsou
kuchyně např. do tvaru U. Zde máme skutečně všechno po
ruce ze všech stran, více než v řešení do L. Nezapomeňme i na
ergonomii dalších míst. Nevhodná jsou například dvířka ve
spodních skříňkách. Musíme se k nim shýbat, předměty hledat,
část obsahu pracně vyndávat, abychom se dostali hlouběji.
Dnes se doporučují k dolním skříňkám plnovýsuvy. Právě díky
plnovýsuvům s vyššími zadními stěnami a uzavřenými bočnicemi můžeme mít podstatně více úložného prostoru, než který
nám může poskytnout běžná policová skříňka. Kvalitní kování
zajišťuje více komfortu díky měkkému a tichému zavírání.
Pozor na nejrušnější zónu. To je místo, kde se pohybujeme
nejvíce, tedy zóna mezi sporákem a dřezem. Zde stále něco čistíme, omýváme, krájíme, dáváme do hrnců, pekáčů, pánviček
a kastrůlků, abychom to vařili, dusili, pekli, smažili, restovali.
Tato zóna musí mít svoje optimální vzdálenosti a uspořádání.

Chcete se cítit

bezpečně?
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Vrátit se z chalupy či dovolené a najít vykradený byt, to je jedna z nejhorších situací, která nás
může potkat. A to zdaleka nemluvím jen o zcizení věcí, ale i o znehodnocení vzpomínek, což je asi
ještě horší…
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Oblast zabezpečovacích systémů je poměrně komplikovaná
a v některých případech je nutná konzultace s odborníkem.
K dosažení kvalitního návrhu zabezpečovacího systému je nutné posoudit několik aspektů. Nejprve se musí určit místnosti,
které chceme zabezpečit. Ve většině případů se nezabezpečuje
celý objekt, ale pouze část. Zabezpečení celého objektu by bylo
finančně nákladné a v některých případech i zbytečné. Většinou
se zabezpečují pouze místnosti, ve kterých jsou uloženy cenné
předměty a drahá elektronika. Případně přístupové cesty k těmto místnostem. 			

Jak vybrat místnosti k zabezpečení

Při výběru místností, které chceme zabezpečit, je vhodné,
přihlédnout k jejich vzájemné poloze. Je mnohem nákladnější zabezpečovat místnosti, které na sebe nenavazují. Takto
si vyberete místnosti, ve kterých jsou cennosti a elektronika.
Případně lze uvažovat o přesunutí některých věcí do zabezpečovaných prostor (cennosti, důležité dokumenty, peníze).

Zjištění možných přístupových cest

Do vybraných místností, které chceme zabezpečit, vede vždy
několik přístupových cest. Tyto cesty je nutné kontrolovat
zabezpečovacím systémem. Za přístupové cesty lze považovat
i okna ve výšce do 3 metrů (případně i balkón). Je nutno pokrýt
možné způsoby narušení vybrané oblasti místností. Abychom
mohli dosáhnout dobré ceny a kvalitního zabezpečení, je nutné,
udělat kompromisy. Lze předpokládat, že některé přístupové
cesty jsou natolik komplikované pro zloděje, že je ve většině
případů nepoužije. Zato přístupové cesty typu zadní dveře,
prosklenná stěna a podobně se přímo nabízejí zloději k vniknutí
do objektu.

Možné způsoby zabezpečení přístupových cest

Přístupové cesty lze zabezpečit různými typy detektorů. Záleží
pouze na způsobu přístupové cesty a prostoru, který chceme
zabezpečit zabezpečovacím systémem.
• Detekce otevření dveří a okna – touto metodou lze zabezpečit jakékoliv dveře či okna. Detektor reaguje na otevření.
Bohužel musí být instalován na každé okno či dveře
zvlášť, což zvyšuje náklady a komplikuje instalaci
při větším množství oken nebo dveří.
• Detekce pohybu osoby – touto metodou
lze detekovat pohyb osoby v místnosti.
Detektory pohybu jsou schopny pokrýt

•

místnosti až do 50 m2 (ve výjimečných případech i větší).
Detektor je jednoduchý jak na instalaci, tak na údržbu.
V takovémto případě již nemusíme zabezpečovat okna ani
dveře. Celá místnost je pokryta detektorem pohybu.
Detekce rozbití skla – touto metodou lze detekovat rozbití
skleněné výplně od 1 m2. Detektor je vhodný pro hlídání
větších skleněných ploch, jako jsou výlohy, prosklené
stěny. Často bývá podpořen detektorem pohybu osob.

Z čeho se skládá zabezpečovací systém

Každý profesionální zabezpečovací systém má centrální ústřednu, která řídí všechny komponenty. K ovládání se používá kódové klávesnice nebo dálkového ovladače. K detekci narušení
objektu se používají různé typy detektorů.
• Kam umístit centrální ústřednu – centrální ústředna musí
být umístěna tak, aby nemohlo dojít k jejímu narušení.
V běžném provozu k ní není třeba přistupovat. Často se
umisťuje do různých komor nebo na WC. Je vhodné dbát
na to, aby nedošlo k přehřátí centrální ústředny při nevhodném umístění.
• Kam umístit ovládací klávesnici – ovládací klávesnice se
umísťuje ke vchodu do zabezpečeného prostoru. Slouží
k aktivaci a deaktivaci systému, a proto je k ní nutný jednoduchý a rychlý přístup. Nejvhodnější je umístit klávesnici do hlídaného prostoru ale není to podmínkou.
• Kam umístit detektory – infrapasivní detektor pohybu:
umísťuje se nejlépe do rohu místnosti a to do výšky okolo
2 metrů. Je nutné, aby detektor pohybu nebyl zakryt nějakým předmětem. Také není vhodné, aby detektor pohybu
přímo mířil na zdroje tepla (topení, klimatizace). Detektor
tříštění skla: detektor se umísťuje naproti skleněné výplni
a to maximálně do vzdálenosti 9 metrů od skleněné výplně.
Jeho výška instalace od podlahy by měla být přibližně 2
metry. Magnetický detektor otevření
dveří

Čisté tvary a vybrané materiály
Gira Esprit
www.gira.cz/produkty/gira-esprit

Gira Esprit
Vypínačový program Gira Esprit sjednocuje kvalitní materiály,
čisté tvary a inovativní techniku: více než 280 pro pohodlné,
hospodárné a bezpečné bydlení. Vedle zásuvek a vypínačů nabízí
zařízení domovní komunikace, audio-systém i různá řešení inteligentího řízení domácí techniky.

Povrchy s charakterem
Gira Esprit nabízí výjmečé spektrum materiálů. Dokonalý povrch
ze skla, eloxovaného hliníku, chromu, mosazi, nebo ořechu dávají
rámečkům vlastní charakter.

Obr. zleva doprava: Gira Rádio RDS, Gira bytová stanice
Video AP, Gira tlačítkový senzor 3plus dvojitý, Gira Esprit
hliník černá/alu

Obr. zleva doprava: dvojitá kombinace tlačítko/zásuvka,
Gira Esprit, bílé sklo/čistě bílá lesklá, černé sklo/alu,
hliník/antracit, chrom/antracit, ořech-hliník/alu

SBS ELEKTO, s.r.o. Na Spádu 2133/8, 400 11 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 207 940, info@gira.cz, www.gira.cz
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a oken: detektor se montuje na dveře či okna tak, aby
nedošlo k jeho poškození během manipulace. Má dvě části:
magnet a detekční část. Magnet se montuje na pohyblivou
část dveří či oken. Detekční část těsně vedle magnetu ale
na nepohyblivou část. Požární detektor: požární detektor reaguje na známky kouře. Proto se montuje na strop
místnosti a to nad místo předpokládaného vzniku požáru
nebo na střed místnosti. Požární detektor je schopen pokrýt
místnost o rozloze okolo 30 m2.
Kam umístit sirénu – interiérová siréna se umísťuje do
hlídaného objektu tak, aby nemohla být ovlivňována povětrnostními podmínkami a přitom byla hlídaná samotným
bezpečnostním systémem. Exteriérovou sirénu lze umístit
kamkoliv na hlídaný objekt. Není nutné, aby byla uvnitř
hlídaného objektu, protože obsahuje prvky proti zneškodnění. Základem úspěšného umístění sirény je její dobrá
slyšitelnost při poplachu. Ve většině případů se umísťuje
na štít domu. Působí tak odstrašujícím způsobem a jasně
dává na zřetel, že je objekt zabezpečen.

Propojení zabezpečovacího systému

Všechny komponenty zabezpečovacího systému, včetně klávesnice a sirény, jsou vždy přímo zavedeny do centrální ústředny (hvězdicové propojení). Komponenty se ve většině případů
připojují dvoupárovým kabelem (čtyřžilový). Jejich zapojení
není nijak zvlášť složité. Lze jej provést bez větších znalostí
elektroinstalací běžným domácím nářadím.

Nastavení a instalace zabezpečovacího systému

Zabezpečovací systém si můžete nechat nainstalovat a spravovat odbornou firmou. Nebo si pořídit předkonfigurovaný zabezpečovací set. Ten je sestaven a připraven tak, abyste ho mohli
nainstalovat bez odborných znalostí zabezpečovací techniky.
K instalaci poté potřebujete základní nástroje pro údržbu bytu.
Předkonfigurovaný zabezpečovací systém je přednastaven,
a proto nepotřebujete zvláštní znalosti a nástroje pro složité
nastavování zabezpečovacího systému.
Zdroj: Cip.cz
Foto: SAMphoto.cz

Nejlepší cena a z ní ještě sleva!
Další víc na www.oresi.cz
BEROUN, Havlíčkova 133, tel.: 608 168 988, 608 168 991 t BRNO, Křenová 3, tel.: 724 200 708 t BRNO-BOHUNICE, Netroufalky 12–14, tel.: 606 713 730
BŘEZÍ U ŘÍČAN – podniková prodejna, Březí 102, tel.: 323 666 239, 323 666 240 t ČESKÁ TŘEBOVÁ, Nádražní 395, tel.: 465 531 891 t ČESKÉ BUDĚJOVICE,
NC Géčko, České Vrbné 2360, tel.: 385 340 175, 385 340 181 t DĚČÍN, Zbrojnická 570/9, tel.: 412 530 436, 608 205 103 t FRÝDEK-MÍSTEK, Radniční 2,
tel.: 558 639 990, 775 554 232 t HODONÍN, Štefánikova 60, tel.: 774 566 533 t HRADEC KRÁLOVÉ, Gočárova třída 1228, tel.: 491 616 641, 774 352 420 t HRANICE
NA MORAVĚ, OC Stop - Shop, Družstevní 2072, tel.: 581 616 111 t CHEB, pasáž Intersparu, Dragounská 6/2529,tel.: 354 593 407, 777 180 972 t CHOMUTOV,
OC Central Chomutov, Žižkovo náměstí 5762, tel.: 412 153 018, 412 153 019 t JABLONEC NAD NISOU, Podhorská 967/17, tel.: 483 310 636, 603 833 233
JIČÍN, Obchodní zóna Jičín 3, Riegrova 1263, tel.: 493 538 811, 493 538 999, 493 538 991 t JIHLAVA, City Park Jihlava, Hradební 1, tel.: 567 213 238, 567 213 306,
tJINDŘICHŮV HRADEC, OC Vajgar, Rezkova 953/III, tel.: 380 601 015, 380 601 016 t KARLOVY VARY, Horova 12, tel.: 352 202 006, 352 202 007
KLADNO, O. Peška 343, tel.: 312 245 343 t KLATOVY, Plzeňská 903, tel.: 376 323 483 t KOLÍN, Kovářská 96, tel.: 321 787 998, 321 787 999 t KOSTELEC NAD
ORLICÍ, Tyršova 61, tel.: 494 322 956, 733 121 981 t LIBEREC, OC Nisa, České Mládeže 456, tel.: 482 317 455, 482 317 456 t MLADÁ BOLESLAV, tř. T. G. Masaryka 1078, tel.: 326 702 235, 326 702 236 t MOST, OC Central, Radniční 3401, tel.: 476 701 739, 476 701 740, 476 701 697 t NÁCHOD, Plhovská 1098,
tel.: 777 992 420 t OLOMOUC, Nákupní park Haná, Kafkova 471, tel.: 588 004 008, 588 004 009, 777 739 492 t OPAVA, Olomoucká 10, tel.: 553 610 001, 775 554 235
OSTRAVA, Nádražní 24, tel.: 596 114 160, 775 554 234 t PARDUBICE, třída 17. listopadu 947, tel.: 466 616 748, 774 362 420 t PÍSEK, V Portyči 450, tel.: 382 270 737,
775 702 430 t PLZEŇ, Sady Pětatřicátníků 33, tel.: 377 456 722, 777 914 484 t PRAHA 4-PANKRÁC, BC Gemini, Na Pankráci 1724/129, tel.: 270 005 232,
270 005 233 t PRAHA 7-HOLEŠOVICE, M. Horákové 549/53, tel.: 233 375 585, 233 377 164 t PRAHA 9-VYSOČANY, Galerie Fénix, Freyova 945/35, tel.: 222 733 373,
724 991 975 t PRAHA 10-VRŠOVICE, NC Eden, U Slávie 1527/3, tel.: 271 726 677 t PROSTĚJOV, Retail Park Prostějov, Plumlovská 481, tel.: 581 111 814,
588 004 023, 602 630 650 t PŘÍBRAM, Čs. armády 29, tel.: 318 543 095, 724 868 195, 724 868 196 t RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Jiráskova 1123, tel.: 733 734 044
ŠUMPERK, Nákupní park Kaufland, Vítězná 2886/6, tel.: 583 211 647, 734 311 054, 734 311 055 t TÁBOR, Budějovická 928, tel.: 381 253 438, 775 702 427 t TEPLICE,
Masarykova tř. 1595/54, tel.: 417 532 737, 417 534 897 TRUTNOV, Polská 162, tel.: 773 903 308 t TŘEBÍČ, U Obůrky 823/5, tel.: 568 421 568, 724 665 065
UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Východní 2132, tel.: 572 153 004, 572 153 005 tÚSTÍ NAD LABEM, Revoluční 13, tel.: 475 207 011, 475 207 427 t VRCHLABÍ, Krkonošská 205, tel.: 773 971 882 t VSETÍN, Smetanova 810, tel.: 571 410 068, 602 861 371, 724 543 263 t VYSOKÉ MÝTO, Försterova 250, tel.: 465 635 493,
774 242 024 t ZLÍN, K Pasekám 2517, tel.: 722 914 555 t ZNOJMO, OC Triangl, Pražská 1653/30, tel.: 515 221 711, 515 222 569 t ŽĎÁR NAD SÁZAVOU,
NC Žďár, Brněnská ul., tel.: 561 206 018, 561 206 019

Všechny akce končí 31. 12. 2011.

Porovnejte naši nabídku s konkurencí!

Zařizujeme

kuchyň

Zařizujete kuchyň? Možná jste už přišli na to, že to není tak snadné, jak se na první pohled může
zdát. Máte už jasno v tom, kolik do ní chcete investovat? V jakém stylu si ji zařídíte, zda-li si
pořídíte jídelní kout, nebo pouze barový pult se židličkami, jakou zvolíte barvu dvířek, jak vysoko
umístíte pracovní linku, jaké vyberete spotřebiče, jakou zvolíte podlahovou krytinu…?

S představou luxusní kuchyně je neodmyslitelně spjat i krásný
a moderní design. Časopisy o bydlení, světové domácí expozice, internetové stránky, domy bytové kultury i designérská
studia dnes nabízejí nepřeberné množství neobyčejně krásných,
často velmi originálních zařizovacích předmětů určených nejen
do kuchyně. Jen si vybrat a vhodně vše zkombinovat. Pokud
nedokážete sami sladit jednotlivé prvky interiéru vaší kuchyně
tak, aby byly ve vzájemné harmonii, neváhejte navštívit specialisty, ať zbytečně neuděláte krok vedle. Ale pozor! Při výběru
vybavení do kuchyně nezapomeňte zapojit také svého praktického ducha. To, co vypadá na první pohled skvěle, ještě nemusí
být zárukou komfortu.

Nejnovější kuchyňské trendy

První věcí, která asi každého, kdo uvažuje o nové kuchyni,
napadne, je prolistovat si pro inspiraci časopisy o bydlení
a trošku se zorientovat v současných trendech. Dnešní kuchyně jsou samozřejmě jiné než ty, ve kterých jste vyrůstali jako
děti. Dnešní linky jsou třeba méně rozlehlé. Inovace vychází
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z faktu, že v běžné domácnosti se zdaleka tolik nevaří jako dřív.
Lidé v produktivním věku tráví v práci víc času a volno chtějí
trávit jinak než u plotny. Obědvají a často večeří mimo domov
a kuchyni plně využijí jen na občasné společenské a rodinné
sešlosti. A nejenom to. Skříňky jsou úmyslně méně úložné.
Nové kuchyňské spotřebiče jsou tak sofistikované a trend
vaření naopak jednodušší, že není třeba spousta nádobí ani
náčiní, a tím ani není nutné ukládat v kuchyni tolik věcí. Proto
výrobci nabízejí třeba kuchyňské linky s odlehčenou verzí
horních skříněk, na vyšších nožkách, aby celek vypadal lehce
a snadno se pod ním uklízelo. Inovací prošly i pracovní desky,
které jsou na pohled mnohem tenčí. Místo až pět centimetrů
jsou pracovní desky (nebo nákližky hrany) silné jen 1,5–2 cm.
Vyrábějí se z kompaktních materiálů (Hi-Mac, Corian, Technistone atd.) nebo fóliované HDF desky (místo MDF), která je
tvrdší a odolnější. Moderní je odklon od nákladných materiálů.
Dnes je nejpoužívanější fóliovaná MDF deska s dekorem dřeva
a barevná ve vysokém lesku.

Moderní materiály

Za zenitem je i masivní a tropické dřevo. Výrobci respektující
cenové i enviromentální hledisko přešli na evropské dřeviny
– jabloň, hrušeň, dub, buk, javor, olivovník. Dokonalé repliky
starých venkovských kuchyní (tzv. cottage a country) mají dvířka ze smrku, modřínu, borovice. Povrch je kartáčovaný nebo
natřený lavírovacím lakem, nebo lakovaný (bíle i barevně).
K takovému nábytku patří pracovní deska z pravého kamene,
tvrdého dřeva nebo keramické dlažby. Na standardní kuchyně
se používají dýhy z evropských (hrušeň, olivovník, jabloň,
třešeň, ořešák, dub, buk) nebo tropických (wenge, palisandr,
gabon, mahagon, teak, zebrano) dřevin. Dřevo je bezesporu
přírodním materiálem reprezentujícím kvalitu a luxus. Jeho nevýhodou je ale tvarová a barevná nestabilnost. Poměrně snadno
se poškodí. Snadno vznikají skvrny od vody a potravinových
pigmentů, vrypy po noži atd. Skříňky vystavené slunečnímu
svitu tmavnou, dřevo se vlhkem kroutí, ozdobné lepené rámečky se sesychají. Pokud chcete dřevěnou kuchyni bez tvarové
nestálosti, zvolte nábytek z biodesky lepené ze tří dřevěných

vrstev kladených přes sebe, takže se nekroutí. Ani ona není
stálobarevná, díly vystavené slunci časem tmavnou nebo se na
nich objeví různé odstíny. Alternativou může být nábytek ze
dřeva kombinovaného s dýhou. Po obvodu dýhovaných dvířek
je naklížen masivní rámeček. Ten brání, aby se dýha vlhkem
kroutila. Rámeček se může sesychat, a pak je kolem něho vidět
světlejší dýha. Proto se tento nábytek uměle patinuje.
A posledním trendem jsou expandující kuchyňské skříňky. Po
totální integraci kuchyně do obytné místnosti byl učiněn další
krok. Skříňkové kuchyňské moduly se používají k zařízení
prostorného obýváku včetně jídelny. Jejich výhoda je ve skladebnosti, protože mají základní jednotnou šířku 60 centimetrů
(případně její násobky a podíly). Odpadá tím problém kombinace kuchyňského nábytku s pokojovým. Takže teď už víte, co
je momentálně in a můžete se pustit do zařizování.

Velký prostor nestačí

Jedním z trendů jsou samozřejmě velké a prostorné kuchyně.
O takové kuchyni sní snad každý, kdo vyrůstal v malé kuchyni.
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Věřte ale, že prostor není všechno a výsledek nemusí být takový, jak byste očekávali. Skutečnost je totiž taková, že v případě
místností, v nichž o prostor není nouze, bývá mnohdy problém
s jejich zútulněním. Zcela paradoxně pak může nastat situace,
kdy po výměně menší kuchyně za větší novopečení majitelé
nostalgicky vzpomínají na svou starou dobrou útulnou kuchyni.
Abyste nerozšířili jejich řady, vězte, že velkou kuchyni je třeba
rozčlenit do několika zón, které na sebe z estetického hlediska mohou buď přímo navazovat, anebo mohou být výrazně
designově odlišené, zejména co se týče použitých barevných
kombinací. Vždy by však měly být všechny dílčí části interiéru
provázány jednotícím prvkem, který se jím vleče jako příslovečná červená nit.

týkající výběru spotřebičů, stejně jako podlahové krytiny,
jsou do značné míry podmíněny předpokládaným rozpočtem.
Každopádně se ale vyplatí investovat do spotřebičů energetické
třídy, tedy s nižší spotřebou. Rozhodně nekupujte žádné použité
elektrospotřebiče! To, co ušetříte, v budoucnu draze zaplatíte.
A podlaha? Ta by měla hodně vydržet, měla by se dobře udržovat a také by měla sedět k designu, který jste vybrali. Materiálů
používaných na pohledové části kuchyňské linky je mnoho.
Jaký zvolíme, má význam nejen pro peněženku, ale i funkčnost, kvalitu (tedy životnost), estetický vzhled.

Zařizování kuchyně–zkuste si to nanečisto

Máte už jasnou představu o tom, jak by vaše nová kuchyně
měla vypadat? Ještě před tím, než přistoupíte
Jídelní kout ano či ne?
Uspořádání kuchyně by mělo k realizaci, vám doporučujeme takzvanou
Rozhodnutí, zda volit jídelní kout nebo
vždy respektovat ergonomii zkoušku nanečisto. Velmi často se totiž stává,
barový pult, je nutno podřídit především
že v samotném procesu plánování kuchyně
kuchyňského prostoru.
velikosti kuchyně a předpokládanédojde k závažné chybě, která se následně velmu provozu. Kdo má však k dispozici
mi obtížně odstraňuje. Takovým nepříjemdostatečný počet metrů čtverečních, může si dovolit obojí.
ným překvapením však můžete s přehledem předejít. Stačí jen
Každé řešení má totiž své. Co se týče stylu, v případě neshod
plánovat s těmi správnými pomocníky. Když se navíc pojistíte
doporučujeme zvolit kompromisní řešení. Jinými slovy, chce to tím, že využijete jedné velmi zajímavé možnosti, riziko vašeho
najít styl, který všichni partneři, jak se lidově říká, skousnou.
pochybení se sníží na minimum – zkusit si svou naplánovanou
Jde o to, aby se v kuchyni ani jeden z dvojice necítil nepřirozekuchyni, jak se říká, nanečisto. Jak taková zkouška probíhá?
ně. Stejný postup doporučujeme při výběru barvy a materiálu
Celkem jednoduše. Ve vybraném kuchyňském studiu vám na
dvířek. Umístění pracovní plochy v nevhodné výšce je častým
základě vašeho plánu poskládají skutečnou kuchyni. K tomu
zdrojem nepohodlí. Vše má ale řešení. Pokud jsou oba partsamozřejmě použijí skříňky, které naplní kuchyňskými potřeneři vysocí, může se plocha dát o pár centimetrů výš, než je
bami i potravinami. Vaším úkolem není nic jiného než si vše
standard, menším kuchařům zase snížit. Existují i kuchyně, kde „ohmatat“. Pokud zjistíte, že se vám v kuchyni pracuje nepohojsou pracovní plochy v různé výšce tak, aby se pracovalo všem
dlně, zkusíte skříňky přestavět. Přestavujete do té doby, dokud
stejně dobře. Najít kompromis tedy není problém. Otázky
nejste s výsledkem spokojeni. Tuto službu ocení především
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a tyto zóny by podle odborníků měly být co nejvíc dostupbudoucí majitelky a majitelé kuchyní, kteří nemají dobrou
né. Dobrý plán kuchyně má proto začít plánováním zón.
představivost a klasické výstupy z počítačových programů je
Správným rozmístěním získáme kratší cesty v kuchyni sem
plně neuspokojí. Během zkoušky si také můžete dobře rozmysa tam.
let, kolik kuchyňských potřeb, nádobí a dalšího vybavení bu• Je důležité mít vše po ruce. Ideální osa spojující důležitá
dete skutečně potřebovat. Aby se vám nestalo, že v kuchyni na
místa by neměla být delší než 6 metrů. Jen tak můžeme
zkoušku bude fungovat vše jako na drátkách, doma pak zjistíte,
s klidem a přehledem říci, že máme vše pod kontrolou
že máte nedostatek úložných prostor.
a při ruce. Ale pozor - nic se nesmí přehánět. Když jsou
I toto řešení má pochopitelně také své odpůrce, kteří tvrdí, že
centra těsně u sebe, máme zase na kuchyňské práce málo
zkouška kuchyně nanečisto je naprosto zbytečná. Svou kuchyni
prostoru a omezuje nás to při vaření i pečení, při pohybu
potřebujete minimálně tři čtyři týdny intenzivně používat, abysvůbec. Velmi praktické jsou kuchyně např. do tvaru U. Zde
te přišli na to, co by šlo udělat mnohem lépe. Je sice pravda,
že čím déle v kuchyni pracujete, tím více
máme skutečně všechno po ruce ze všech
Kuchyně bývají dnes často
stran, více než v řešení do L. Nezapomeňme
nedostatků pravděpodobně odhalíte. Ale
kam by to dopracovala kuchyňská studia,
součástí obývacího pokoje. i na ergonomii dalších míst. Nevhodná jsou
např. dvířka ve spodních skříňkách, musíme
kdyby dávala lidem domů zdarma kuchyně
Pokud tomu tak je, jejich
se k nim shýbat, předměty hledat, část obna zkoušku? Avšak na ty úplně zásadní nesahu pracně vyndávat, abychom se dostali
dostatky většinou přijdete hned, jakmile se řešení musí být vždy v souhlouběji. Dnes se doporučují k dolním
začnete v kuchyni pohybovat. Takže proč
ladu, tak aby se dva prvky
skříňkám plnovýsuvy. Právě díky plnovýsi to nezkusit? Bude vás to stát jen trochu
téže místnosti navzájem
suvům s vyššími zadními stěnami a uzačasu a získat můžete mnoho.
vřenými bočnicemi můžeme mít podstatně
podporovaly a doplňovaly.
více úložného prostoru, než který nám může
Aby srdce dobře tlouklo…
poskytnout běžná policová skříňka. Kvalitní
Že je kuchyň srdcem domu není žádnou
kování zajišťuje více komfortu díky měkkému a tichému
novinkou.Aby ale dobře tlouklo, měli bychom vždy respektozavírání.
vat základní pravidla. Ano, hovoříme o ergonomii kuchyňského
• Pozor na nejrušnější zónu. To je místo, kde se pohybujeme
prostoru. Co to znamená? Ideální dispoziční řešení a umístění
nejvíce, tedy zóna mezi sporákem a dřezem. Zde stále něco
kuchyňských prvků tak, aby vše bylo v dokonalé posloupnosti
čistíme, omýváme, krájíme, dáváme do hrnců, pekáčů,
našich úkonů při vaření. Dvojnásob tu platí: čas jsou peníze.
pánviček a kastrůlků, abychom to vařili, dusili, pekli, smaJde o systém zásad pro dokonalý chod naší kuchyně.
žili, restovali. Tato zóna musí mít svoje optimální vzdále• Kuchyně má tři hlavní pracovní centra: sporák, chladničku
nosti a uspořádání.
a dřez. V těchto zónách je těžiště kuchyňských manévrů
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Kuchyňské desatero

Dispoziční řešení pracovní, varné, mycí, odkládací, úložné
a chladicí zóny vychází z 10 základních pravidel:
1.

2.

3.

4.

Musíme mít dostatek prostoru pro odkládání nejen již uvařených jídel, ale i potravin, které teprve chystáme zpracovávat. K tomu potřebujeme mít přípravnou plochu po obou
stranách varného centra. Šířka by neměla být menší než 40
cm.
Samostatná přípravná plocha nemá být menší než 80 cm,
abychom měli dostatek místa na přípravu pokrmů a mohli
používat více nádob najednou i při vaření složitějších jídel.
Ideální jsou různé výšky pro různé zóny. Výška pracovní
desky je od 85 do 105 cm, podle výšky postavy. Varná
zóna snese nižší výšku pro lepší přehled průběhu a doby
vaření, zejména v hlubokých nádobách. Dřez může být
vyšší, aby nás při mytí nádobí nebolela záda.
Důležité je odvětrání, a to především v nových kuchyních,
neboť jsou často propojeny s dalšími obytnými místnostmi. Proto musíme instalovat digestoř dostatečně vysoko,
aby odstraňovala co nejvíce par a pachů a zároveň nám
nepřekážela při práci.
Odkládání odpadků je logické u dřezové skříně. Pro třídění
odpadků je vhodné si pořídit tzv. soter, systém odpadko-
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vých košů, s těsnicím víkem a plynulým otvíráním.
Osvětlení pracovní plochy by mělo být dostatečně intenzivní, abychom zde mohli pracovat se všemi kuchyňskými
nástroji bezpečně. Nejvhodnější je jednolité světlo nevrhající přílišné stíny, nejlépe delší zářivková trubice.
6. Otevírání horních skříněk nejlépe vyřešíme výklopným
systémem. Je to bezpečné a častěji používané kuchyňské
náčiní máme navíc uskladněné v pohodlném dosahu.
7. Celý systém úložných prostor musíme mít provedený tak,
aby se v něm snadno orientoval každý člen rodiny. Vhodné
jsou moderní výsuvy u skříněk, včetně škály kovových
systémů s prosklenými prvky.
8. Dřez a myčku umístíme vedle sebe. Umožníme tím ukládání nádobí po jeho opláchnutí nejkratší cestou do myčky.
9. Cesta od chladničky by měla pokračovat k odkládací ploše,
dále k mycí, pracovní a varné zóně. Měla by být zakončena
servírovací či barovou deskou.
10. Hlubší pracovní desky (60 cm) umožňují nižší polohu
horních skříněk v nižší, lépe dosažitelné poloze. Jsou pak
dostupnější (odpadá čas s používáním židlí a žebříků, abychom na všechna místa bezpečně dosáhli).
Text: Iva Nováková, foto: SAMphoto.cz,www.lago.cz
zdroj: bydleni.dobryweblog.cz, jaktodelaji.cz,
novinky,cz, pravo.cz
5.

EKOLOGICKÉ ÚSPORNÉ SVĚTELNÉ ZDROJE
LED žárovky a LED zářivky do domácnosti
(pro lokální i centrální osvětlení)
•
•
•
•
•

ZÁRUKA 5 LET
ŽIVOTNOST 50.000 hodin (tj. přes
30 let při svícení 4 hodiny denně)
ÚSPORA až 90%
KRÁTKÁ NÁVRATNOST INVESTICE
SPOLEHLIVOST časté zapínání a

•
•
•

vypínání nemá vliv na životnost
V PROVEDENÍ VŠECH BĚŽNĚ
POUŽÍVANÝCH PATIC (E27,
E14, GU10, G13)
ŠETRNÉ K LIDSKÉMU ZDRAVÍ
A K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
OKAMŽITÝ START

EKO light s.r.o., info@eko-light.cz,
+420 222 365 822
Specialista na úsporné světelné zdroje pro
domácnosti, firmy, obce, města.
INDUKČNÍ OSVĚTLENÍ, EKOTUBE
ZÁŘIVKY, LED SVĚTELNÉ ZDROJE

K dostání na našem eshopu: www.eko-light.eu

NOVINKA - LED ŽÁROVKY S VESTAVĚNÝM POHYBOVÝM ČIDLEM

Vybíráme

domácí spotřebiče
Toužíte po skutečně luxusní domácnosti vybavené špičkovými spotřebiči a pohodlným nábytkem,
který vám zajistí nadstandardní komfort? Každý má jiné priority, existuje však několik elementů,
bez kterých se luxusní domácnost neobejde. Tady jsou.
Vybíráme vysavač

Je takřka jisté, že kdybychom měli sestavit žebříček nejužitečnějších pomocníků v domácnosti, vysavač by získal jedno
z předních míst. Je tedy důležité vybrat správný typ vysavače
tak, aby vyhověl všem požadavkům naší domácnosti.

Filtrace

Do vysavače je nasáván vzduch s nečistotami různé velikosti.
Bylo by ideální, kdyby vzduch, který vysavač vrací do místnosti, byl absolutně čistý. Po vysávání pomocí vysavače s nedostatečnou filtrací je vzduch plný prachu, který se usazuje na
nábytku. Z takového úklidu bychom asi neměli radost.
Proto jsou ve vysavačích používány různé filtry, které mají za
úkol odstraňovat z procházejícího vzduchu nečistoty. Obecně
platí, že čím více filtrů, tím by měl být na výstupu z vysavače
vzduch čistější. Proto se u vysavačů setkáme s pojmem „X
násobný filtrační systém“, přičemž X je nejčastěji 4 až 7. Záleží
také na kvalitě použitých filtrů. Filtrace moderních vysavačů
již dokáže odstranit i tak malé nečistoty jako jsou pyly nebo
exkrementy roztočů. Investovat do vysavače s lepší filtrací se
vyplatí, především pokud je v domácnosti alergik.

Papírové sáčky

Papírový sáček, kterému by se správně mělo říkat papírový filtr,
odstraňuje a shromažďuje největší nečistoty. Bývá až třívrstvý,
přičemž každá další vrstva slouží k dokonalejší filtraci. Moderní papírové filtry zadržují většinu prachových nečistot o velikosti do 10 až 1µm. Jeho velikost přímo ovlivňuje velikost jeho
povrchu, takže větší sáček má větší povrch a tedy k ucpání jeho
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pórů bude potřeba větší množství prachu - déle tedy vydrží. Je
výhodné, pokud je možné vstupní otvor papírového filtru lehce
uzavřít po jeho vyjmutí z vysavače. Nečistoty se při neopatrné
manipulaci z filtru nevysypou.
Papírový filtr se používá jen při suchém vysávání. Místo papírového filtru někdy výrobci nabízejí trvalý látkový filtr, který
sice ušetří provozní náklady, avšak nemá tak dobré filtrační
vlastnosti.

Příkon motoru a sací výkon

Další důležitou vlastností vysavače podstatně ovlivňující výsledek jeho práce je příkon motoru. S výkonem motoru je také
spojen sací výkon vysavače, i když se nejedná o parametry na
sobě přímo závislé. Sací výkon je kromě příkonu závislý i na
počtu a konstrukci turbín, ale například také na průchodnosti
filtrů. Příkon domácích vysavačů se pohybuje zhruba od 600W
do 2000W a sací výkon od 160 do 480W. Výjimkou jsou vysavače akumulátorové a centrální. Vysavače s nízkým příkonem
stačí na hladké podlahy, ale pro vysávání koberců je nutné zakoupit vysavač s vyšším příkonem. Zvláště u výkonných typů
je nutné, aby vysavač měl elektronické nastavení výkonu, což
využijeme při vysávání prachu ze záclon, závěsů a dalších míst,
kde by příliš vysoký výkon mohl vadit.

Vybíráme chladničku

Z plánovaného využití chladničky vyplývá kategorie, kterou
zvolíme. Ty, které mají pouze jedny dveře, a proto mohou mít
uvnitř pouze malý mrazicí box, nebo kombinované chladničky
se samostatnými dvířky lednice a mrazničky. Můžete si vybrat,
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zda chcete mrazák nahoře nebo dole. A právě těmto, tedy kombinovaným chladničkám se budeme dnes věnovat.

No Frost

STOP zamrzlým šuplíkům! Technologie No Frost zajišťuje
v chladničkách LG rovnoměrnou cirkulaci vzduchu a díky
tomu nenamrzají. No Frost vám zaručí vždy snadný přístup
k potravinám – už nikdy se nebudete muset prosekávat ke
zmraženým potravinám. Chladničky není nutné odmrazovat,
a to díky dvěma zařízením - bimetalovému termostatu a časovači.

Několik rad při rozhodování, jakou chladničku
koupit

Předtím, než se definitivně rozhodnete pro učitý typ chladničky,
měli byste se vybavit potřebnými znalostmi, které mohou do
jisté míry ovlivnit váš výběr.

Otevírání dveří chladničky

Dobře si promyslete, z jaké strany budete k chladničce přistupovat, nebo v jaké části kuchyně bude chladnička umístěna.
Naštěstí výrobci myslí (téměř) na vše a většina chladniček je
vybavena dveřními závěsy na obou stranách. Proto si můžete
sami, za pomoci manuálu, dveře chladničky uzpůsobit vašim
požadavkům.
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Energetické třídy chladniček

Spotřeba energie je důležitým faktorem, na základě kterého
byste se měli při koupi rozhodovat. Existuje několik energetických tříd chladniček, které je rozdělují na základě jejich
energetických účinností. Třídy A+ jsou typem chladniček s nejúspornějšími energetickými vlastnostmi. Na místě je ale doporučení konzultovat tento údaj s prodejci a dotázat se na denní
spotřebu v k Wh vzhledem k objemu a vybavení chladničky.

Výkon mrazení

U některých typů chladniček najdete označení v podobě hvězdiček. Ty udávají mrazící možnosti ledničky:
*krátkodobé skladování v řádech dnů – teplota -6ºC
**krátkodobé skladování v řádech týdnů – teplota -12ºC
***dlouhodobé skladování v řádech měsíců – teplota -18ºC
****dlouhodobé skladování hluboko zamrazených potravin –
teplota -24ºC

Kompresor chladničky

Chladničky bývají vybaveny jedním či dvěma kompresory
k výrobě chladného vzduchu. Výhodou chladničky s jedním
kompresorem je nižší spotřeba, neumožňuje však nezávislé
fungování a odstavení například chladící části lednice v době
vaší dlouhodobější nepřítomnosti v domácnosti. Kromě této
možnosti poskytuje chladnička se dvěma kompresory i výhodu
samostatného řízení teploty v chladící i mrazící části.

Vybíráme pračku

Nákup pračky je událost. V mnohém by se dala přirovnat
k nákupu rodinného auta. Pračku si kupujeme jen několikrát
v životě. Zorientovat se v široké nabídce značek, v desítkách
programů, počtu otáček a různém označení, vyžaduje spoustu
energie, času a velkou trpělivost.

Rozměry a umístění pračky

Rozhodující pro volbu rozměru pračky je velikost prostoru,
kam chceme pračku umístit. Standardní rozměry automatických
praček s předním plněním jsou šířka x výška x hloubka 60 x
85 x 60. Pro stísněné prostory jsou však nejvhodnější pračky
vyráběné v rozměrech na hloubku od 34 - 47 cm nebo pračky
plněné vrchem o rozměrech 40 x 85 x 60. Není pravidlem, že
rozměry pračky musí ovlivnit vždy i kapacitu praného prádla.
Obsah bubnu může pojmout dle velikosti 3 - 8 kg prádla.

Funkce a programy

Dnes je potřeba rozdělit automatické pračky na klasické, tedy
ovládané programátorem, a na ty, které řídíme ovladačem (buď
tlačítkovým, nebo otočným), tudíž elektronické. Dle uvedeného
rozdělení se odvíjí nejen množství programů, ale i energetická
spotřeba, prací účinnost a řada vlastností a funkcí pračky. Jedna
z nejdůležitějších funkcí pračky, která by nás měla zajímat

z ekonomického hlediska, je automatická regulace spotřeby
vody a energie dle množství praného prádla. V tomto případě
nepotřebuje vaše pračka ani tlačítko 1/2 náplně, či manuální
nastavování množství praného prádla.

Ekonomika provozu

Tak, jako každý elektrospotřebič, i automatická pračka má
svoji spotřebu elektrické energie a v tomto případě samozřejmě
i vody. Naší snahou je zajisté, abychom při konečném vyúčtování za tyto energie platili co nejméně. Z toho vyplývá, že
velmi důležitým parametrem jakéhokoliv spotřebiče, který
pořizujeme do domácnosti, je jeho spotřeba. U automatických
praček se udávají dva základní údaje a nelze je slučovat: Třída
prací účinnosti, kde se posuzuje kvalita vypraného prádla od
nejlepšího výsledku označeného A, až do nejhoršího G. Nejde
tedy o ukazatel energetické náročnosti. Energetická třída, kde
se měří energetická spotřeba a spotřeba vody, od nejnižší,
označené písmenem A++, do nejvyšší označené písmenem G.
Spotřeba energie automatických praček se pohybuje od 0,8
KWh u špičkových výrobků a výše. Spotřeba vody se pohybuje
od 40 litrů až zhruba do 90 litrů vody na jedno praní.

Vybíráme myčku

Myčka nádobí je dnes jedním z mnoha přístrojů v našich domácnostech. Zbavuje nás nutnosti vykonávat nepříliš příjem-
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nou práci, šetří náš čas, vodu, elektrickou energii a tedy peníze.
Nákup myčky nádobí není levnou záležitostí, a proto bychom
jejímu pečlivému výběru měli věnovat velkou pozornost.

Jak to funguje

Mytí je v myčce rozloženo do několika kroků. Při nejdelším
programu myčka postupně předmývá, myje, oplachuje, leští
a suší nádobí. Po zapnutí myčka otevře přívodní ventil a napouští vodu. Při dosažení správného množství vody zastaví
hladinový spínač napouštění a pustí topení a oběhové čerpadlo.
Oběhové čerpadlo vytváří potřebný tlak a žene vodu do ostřikovacích ramen, které omývají nádobí. Když se voda zahřeje
na určenou teplotu, vypne se topení a mytí pokračuje ještě
určitý čas. Po uplynutí tohoto času se vypne oběhové čerpadlo
a zapne vypouštěcí čerpadlo, které odsaje všechnu vodu do
odpadu. Tento cyklus je použit jako hlavní mytí i předmytí. Při
předmytí je voda zahřátá na nižší teplotu a saponát se vyplavuje
z části násypky pro předmytí. Hlavní mytí má teplotu podle
nastaveného programu a otevírá se při něm hlavní část násypky.
Když je nádobí umyto, následuje několik cyklů oplachu, které
probíhají ve studené vodě bez saponátu, stejným způsobem
jako při mytí a mají za úkol zbavit nádobí zbytků saponátu.
Leštění probíhá při posledním oplachu, který je prováděn horkou vodou. Leštidlo je v průběhu tohoto oplachu nadávkováno
pomocí dávkovače leštidla, který bývá sdružen se zásobníkem
na mycí prostředek. Na konci tohoto cyklu je odčerpána voda
a začíná sušení. Díky leštidlu voda sklouzne z nádobí a nezanechá kapky. Zbytek vlhkosti se u základních modelů odpařuje
z horkého nádobí samovolně po určitý čas, u myček s nuceným
sušením vzduch cirkuluje pomocí vestavěné turbíny a kondenzuje na chladnější části myčky, nebo je míchán se studeným
vzduchem a vypouštěn mimo myčku. Tím je dosažena vyšší
účinnost sušení.

Jak vybrat tu správnou?

Při výběru myčky bychom se měli řídit několika málo základními ukazateli:
1. Spotřeba elektrické energie
- energetická třída výrobku
Při výběru myčky by nás měla nejvíce zajímat její energetická náročnost. Jedním z prvků, které nám mohou pomoci,
je tzv. energetický štítek. Ten označuje, na základě měření
nezávislými odborníky, energetickou náročnost provozu
daného výrobku (písmeno A – velmi úsporný, B, C... až
po písmeno G – málo úsporný výrobek). V porovnání
s klasickým mytím nádobí pod tekoucí vodou ušetří myčka
přibližně 35 až 60 procent elektrické energie. U čtyřčlenné
domácnosti můžeme tedy počítat s roční spotřebou od 400
do 650 kWh (při používání jednou denně).
2. Spotřeba vody
Zvažte důkladně, jak často budete myčku používat,
a spočítejte si, zda je pro vás výhodnější pořídit si levnější
myčku s větší spotřebou vody či naopak. Spotřeba vody
na jeden mycí cyklus bývá od 11 litrů a ani u starších či
levnějších myček by neměla překročit 25 litrů. U každé
myčky však platí základní pravidlo: nejúsporněji myjete tehdy, když je myčka plně naložená, ale nepřeplněná.
Špičkové myčky jsou vybaveny systémem senzor-logic.
Tento systém rozpozná, kolik je v myčce nádobí a jakého
je druhu, a takto zjištěnému stavu přizpůsobí spotřebu
vody a energie. Není při tom rozhodující, jak je nádobí
rozloženo do vrchního a spodního koše. Senzory dále změří, jak rychle se v myčce ohřeje voda a kolik vody steče
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3.
4.

5.

z nádobí. Z těchto údajů pak elektronický systém propočítá
již během prvního opláchnutí přesný průběh celého dalšího
programu, přizpůsobeného aktuální náplni nádobí. Myčka
vybavená tímto senzorem nespotřebuje víc energie a vody,
než je skutečně nezbytné.
Hlučnost
Čím je nižší hlučnost, tím lépe. U moderních myček se
hlučnost pohybuje většinou okolo 50 dB.
Velikost myčky
Před zakoupením myčky je velmi důležité uvážit, jak
velkou myčku vlastně potřebujete. Standardní myčka je
vysoká 85 cm, hluboká 60 cm a široká buď 60, nebo 45
centimetrů. Užší, 45cm provedení, je vhodné pro jednu
či dvě osoby. Tříčlenná rodina by se již měla rozmýšlet,
zda by nebyla vhodnější raději myčka široká (60 cm).
Čtyřčlenná a vícečlenná domácnost musí rozhodně volit
širokou variantu. Užší myčka je sice určena na osm, širší
dokonce na dvanáct sad nádobí, ale nádobí se v ní nesmí
příliš překrývat a již dva umývané hrnce zaberou téměř
polovinu spodní přihrádky.
Cena
Za cenu do 10 000,- Kč zakoupíme základní modely
myček, které zřejmě umyjí nádobí k naší spokojenosti, ale
jejich provoz bude dražší, nebudeme mít k dispozici tolik
programů a téměř žádné speciální programy. Od myčky
nemůžeme čekávat, že by poskytovala vyšší komfort
obsluhy nebo širší vybavení doplňky. V cenové relaci 10
000 až 20 000,- Kč je převážná většina dnešních myček.
Najdeme zde většinou dobře vybavené modely se speciálními funkcemi. Elektronické programátory často využívají
elektronické senzory k samostatnému a inteligentnímu
řízení myček, které přináší úspory vody a elektrické
energie. Očekávejme perfektní výsledky, dobré vybavení,
pohodlnou obsluhu a komfortní ovládání. Modely nad 20
000,- Kč obsahují ty nejmodernější technologie a technické vymoženosti. Inteligentní řízení pomocí procesorů
a elektronických senzorů je samozřejmostí, spolu se zcela
komfortní obsluhou. Řada speciálních funkcí, bohatá výbava a elektronika komunikující s uživateli pomocí jednoho
nebo dvou displejů. Myčka, se kterou se můžete směle
chlubit sousedům a známým.

Vybíráme sporák

Sporák, vestavnou troubu nebo varnou desku má doma dnes již
každá domácnost. Dají se pořídit v cenách od pár tisíc až po několik desítek tisíc. Při volbě kuchyňského sporáku hraje velkou
roli několik důležitých parametrů. Jde především o typ zdroje,
šířku sporáku apod. Vybírat si můžete i z různých typů povrchového provedení a barev - od sporáků v profesionální nerezové oceli přes moderní kovové stříbrné provedení až po tradiční
barvy. U některých parametrů bude rozhodování jednoduché
a bude se odvíjet od velikosti a stylu vaší kuchyně a od toho,
jestli máte zaveden přívod plynu nebo zda vnitřní rozvody
v bytě umožňují připojení elektrického sporáku. Abychom vám
výběr sporáku usnadnili, sestavili jsme tohoto průvodce.

Vestavné nebo volně stojící

Volba závisí na dispozici vaší kuchyně. Sporáky jsou vyráběny ve dvou základních typech - vestavěné v kuchyňské lince
nebo volně stojící. Takže prvním krokem je volba jednoho či
druhého typu. Všechny další funkce jsou k dispozici u obou

Baumatic Premium a Slim line

Nové vestavné spotřebiče

Baumatic nabízí široký sortiment spotřebičů v designových řadách splňující nejnáročnější požadavky, ať jde o estetický vzhled, výkon, bezpečnost či spolehlivost. Naši nabídku estetických linií jsme rozšířili nově o Premium a Slim linie, takže si jistě každý vyberete vzhled, který
se bude skvěle hodit právě do jeho kuchyně.

Joystick ovládání a 12 funkcí

Baumatic BO670SS
Multifunkční 60cm trouba s čistým vnitřním objemem 61 litrů patří do nové
řady Premium. Určena je náročnějším zákazníkům, kteří ocení bytostnou
eleganci jednoduchého designu. Temnou reflexní přední část doplňují stříbrné boční lišty a madlo pro otevírání dvířek. Mezi největší přednosti tohoto
modelu patří joystick ovládání, pomocí něhož snadno navolíte teplotu,
způsob pečení, ale i jeden z 20 přednastavených receptů. Trouba má dokonce paměť pro dalších 16 receptů, takže si můžete uložit do paměti často
používané nastavení a při dalším pečení už ho manuálně nezadávat. Celé
ovládání ještě zjednodušuje displej. Jelikož se jedná o prémiový produkt,
nalezneme u něho pyrolytické čištění, které spálí na prach jakékoliv nečistoty. Vnitřní povrch trouby je proto také vyveden ve speciální pyro smaltu.
Nehodám, zejména spálení se, při používání trouby zabraňuje hned několik
bezpečnostních prvků. V první řadě to je automatický zámek dvířek při
aktivaci pyrolytického čištění, dále čtverná dvířka doplněná o aktivní chladicí ventilátor. Trouba spadá do úsporné energetické třídy A a ve standardním
příslušenství k ní dostanete kromě běžného smaltovaného plechu, dvou
bezpečnostních mřížek a pečicího roštu také pizza kámen.

7 funkcí a SLIM design

Baumatic BO636SS
Designově zcela odlišnou troubou ve srovnání
s předchozími dvěma modely je tato žhavá novinka
z řady SLIM. Nerezovou horní a spodní část doplňuje
temné čelní sklo dvířek. Ovládání řeší tento designový
koncept tradičně pomocí dvou otočných knoflíků a
centrálně umístěného displeje. Trouba, řadící se do
energetické třídy A, má čistý vnitřní objem 61 litrů,
ochlazovací ventilátor a její povrch disponuje úpravou
proti otiskům prstů. Stejně jako u všech ostatních trub
Baumatic lze její dvířka vyjmout, posléze pak vyndat i
vnitřní sklo a snadno tak dané části trouby vyčistit. Ve
standardním příslušenství dostanete smaltovaný pečicí plech s rukojetí, bezpečnostní mřížku a pečicí rošt.

Velký objem a dotykové ovládání
Baumatic BO660SS
Druhou významnou novinku v našem katalogu tvoří tato multifunkční trouba
s nadstandardním vnitřním objemem 72 litrů. Dokonale čistý design řady Premium je v jejím případě umocněn minimem ovládacích prvků, kde se vzájemně
doplňují tradiční otočný knoflík s dotykovými plochami. Samozřejmostí zůstává
displej, poskytující informace o čase pečení a nastaveném programu. Celkově
má trouba ve výbavě 9 funkcí včetně populárního horkého vzduchu. Baumatic
opět myslel na bezpečnost a vybavil dvířka s trojitým sklem ještě ochlazovacím
ventilátorem. Údržbu usnadňuje snadno čistitelný smalt, který tvoří celý vnitřní
povrch. Standardní příslušenství trouby tvoří dvě bezpečnostní mřížky, pečicí
rošt, smaltovaný plech s rukojetí, vyjímatelné boční mřížky, výsuvný kryt grilu,
teleskopické výsuvy a pizza kámen. BO660SS spadá do energetické třídy A.

typů sporáků.

Vestavné sporáky

Vestavné sporáky jsou zabudovány do kuchyňské linky a varná
deska i pečící trouba mohou být odděleny jedna od druhé pokud mají samostatné ovládání. V opačném případě se jedná
o polyvalentní troubu a varnou desku, to znamená, že varná
deska a trouba se ovládají společně.

Volně stojící

Volně stojící sporáky mohou být umístěny zcela samostatně,
nebo mohou vyplňovat prostor mezi dvěma částmi kuchyňské
linky. Volně stojící sporáky jsou k dispozici v šířkách 50cm,
55cm nebo 60cm.

Typ

Plynový, elektrický nebo
kombinovaný
Na druhém místě je volba
sporáku ovlivněna typem
paliva.
Plynové sporáky
U plynového sporáku jsou
varná deska, pečící trouba
i gril na plyn. Výhodami je
okamžitá potřebná intenzita
ohřevu a snadná regulace
hořáků. Pro někoho může
být při rozhodování důležitá
i skutečnost, že určité typy
pečených jídel, jako je třeba
maso nebo drůbež, nemusejí
být z plynové trouby tak
vysušené, jak tomu může být
v případě elektrické trouby,
jelikož v plynové pečící
troubě je prostředí spíše
vlhké.
Kombinované sporáky
Kombinované sporáky
v sobě spojují výhody
okamžité potřebné intenzity
ohřevu a snadné regulace
plynového hořáku s přednostmi rychlejšího předehřátí a pečení v elektrické troubě.
Elektrické sporáky
Na principu elektrického ohřevu funguje jak varná deska
(sklokeramická nebo plotýnky), tak i gril a pečící trouba. Díky
ventilátorům, které jsou součástí většiny současných modelů,
již není třeba troubu předehřívat. Pečení v elektrické troubě je
rychlejší a rovnoměrnější než v troubě plynové.

Vybíráme troubu

Velikost pečící trouby závisí na způsobu vašeho vaření. Poté,
co se rozhodnete pro vestavný či volně stojící sporák a zvolíte
plynový, elektrický, nebo kombinovaný typ, je potřeba si dále
vybírat na základě dvou důležitých parametrů pečící trouby.
Níže najdete podrobný popis těchto parametrů.

Funkce

Některé trouby mohou být vybaveny elektronickými ovladači
a samočistící funkcí. Moderní pečící trouby mají k dispozici ta-
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kové funkce, aby téměř kdokoli mohl dělat při pečení zázraky.
Multifunkční trouby - vám umožní vybírat si mezi různými
způsoby pečení. Jedná se např. o normální pečení se spodním
a horním ohřevem, o pečení pouze zespoda, případně můžete
zvolit pečení s ventilátorem pro rychlejší rozehřátí trouby.
Konvenční pečení je ideální pro pečení z těst, zatímco pečení
s ventilátorem nebo pečení s cirkulujícím horkým vzduchem je
vhodné pro přípravu pečeně.
Funkce pečení cirkulujícím horkým vzduchem – tuto funkci nabízejí někteří výrobci u vestavných sporáků. Jedná se
o zdokonalený systém pečení horkým vzduchem, díky němuž
vzduch nepřetržitě cirkuluje troubou. Požadované teploty je tak
dosaženo mnohem rychleji než u běžné trouby a současně není
potřeba troubu předehřívat, takže se šetří čas
i energie.

Vybíráme varnou desku

Ať je již varná deska
oddělená od trouby či ne,
k dispozici máte různé
možnosti. Není podmínkou, zda se rozhodnete
pro volně stojící nebo
pro vestavný kuchyňský sporák, varné desky
jsou k dispozici ve třech
různých typech a mohou
být vybaveny různými
funkcemi.

Typ varné desky

Pro jaký typ varné desky
se rozhodnete - pro plynovou nebo elektrickou?
Sklokeramickou nebo
standardní?
Plynová varná deska s plynovými hořáky okamžitě dosáhnete potřebné
intenzity ohřevu a také se
snadněji regulují. Ti, kdo více vaří, by měli uvažovat o modelu
s pěti hořáky, z nichž jeden je vysoce výkonný tzv. wok hořák.
Tento model nabízí větší flexibilitu a současně zabere stejně
místa, jako modely se čtyřmi hořáky.
Elektrická varná deska - většina modelů elektrických desek je
vybavena plotýnkami o různých velikostech. Plotýnky s červeným bodem uprostřed umožňují rychlejší rozehřátí.
Sklokeramická elektrická varná deska - varné plochy na sklokeramické desce se v porovnání s klasickou elektrickou varnou
deskou rychleji zahřívají a snadněji čistí. Modely s halogenovou zónou umožňují téměř okamžitou potřebnou intenzitu
ohřevu.

Velikost

Rozměry varných desek jsou standardizovány. Jaký typ si
vyberete? Většina varných desek je k dispozici ve standardní
šířce 60 cm a má 4 vařiče. Nyní jsou k dispozici i širší verze
s pěti plotýnkami a některé tyto širší varné desky ani nevyžadují speciální úpravu pracovní desky kuchyňské linky, jelikož
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jsou koncipovány tak, aby mohly být umístěny ve standardním
60 cm výřezu.

Odsavače par

K většině vestavěných pečících trub a varných desek jsou
k dispozici i odsavače par, které zbavují kuchyň nepříjemných
zápachů a současně ji pomáhájí udržovat čistou.

Vybíráme odšťavňovač

Základní funkcí odšťavňovačů je odšťavňování. Co byste si
měli uvědomit na prvním místě je to, co budete odšťavňovat
nejčastěji. Ne každý přístroj zvládne kterýkoliv produkt, a je
proto třeba rozdělit odšťavňovače do dvou základních skupin.
Odšťavňovače lisovací, které zvládnou vyprodukovat šťávu
nejen z ovoce a klasické zeleniny, ale také ze zeleniny listové
a z bylin. Druhou skupinou tvoří odšťavňovače odstředivé,
které si s bylinami ani listovou zeleninou neporadí. Můžete si
říci, že v první skupině najdete lepší přístroje, ale na druhou
stranu je třeba zvážit, jestli zpracování listové zeleniny či bylin
vůbec využijete. Když víte, co budete odšťavňovat, je na
čase položit si otázku kolik toho budete odšťavňovat. V tomto případě se zaměřte na rychlost otáček u odstředivých typů
přístroje. Pokud hodláte přístroj využít pro rodinné potřeby, pak
bohatě postačí zařízení s nižším počtem otáček, které si musí
po cca. půl hodině odpočinout, než může opět pracovat. Oproti
tomu vysokootáčkové odšťavňovače mohou pracovat i několik
hodin v kuse a vyplatí se vám, pokud budete produkovat šťávu
pro větší množství lidí. Ovšem je třeba říci, že šťáva z přístrojů nízkootáčkových je výrazně kvalitnější. Jak často budete
s přístrojem pracovat, to je další věc, nad kterou se musíte
zamyslet. S častým používáním přímo úměrně roste potřeba
přístroj umývat. Jsou přístroje, které jsou snadno umyvatelné.
Bohužel musíme podotknout, že ty lépe umyvatelné nenabízí
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ve většině případů takový výkon a funkce jako přístroje, které
se až tak snadno neumývají. Zde tedy musíte zvážit, zda budete
investovat do funkčnosti, nebo raději do praktické stránky věci.
Závěrem byste se měli zaobírat otázkou, jaké další funkce kromě odšťavňování od přístroje očekáváte. Valná většina přístrojů
zvládne i další činnosti než „pouhou“ produkci šťávy z ovoce
či zeleniny. Najdete mezi nimi mletí obilovin, krouhání, výroba
různých typů těstovin a další. Pokud tedy víte, že budete chtít
využívat i některé z dalších funkcí, rozhodně to při výběru
vašeho nového odšťavovače zohledněte.

Vybíráme pekárnu

S pekárnou snadno upečete nejen chléb či moučník, ale připravíte třeba zavařeninu a upečete si i čerstvé bagety. Není
nad teplé křupavé pečivo k nedělní snídani. Základní funkcí pekáren je pečení. Většina pekáren umí ale, jak jsme již
zmínili, i připravit zavařeninu nebo upéct různé druhy moučníků. Při vybírání té správné pekárny, se řiďte hlavně obsahem
pečící nádoby (dle počtu jedlíků - pro 4člennou rodinu je asi
ideální 1200 - 1500 g), cenou, kterou jste ochotni investovat
a dostupností servisu pro vámi vybranou značku. Počet háků
až tak důležitý není, spíš je potom rozdíl ve tvaru výsledného
bochníku. Dva háky dělají bochník ve tvaru kvádru (asi jako
moskevský) a jeden hák dělá spíš krychli. Všechny pekárny
jsou založeny na stejném principu, obsahují řídící software,
topnou spirálu a v pečící nádobě hnětací háky. Mezi různými
výrobci se liší nabízené programy (např. pečení různých druhů
chleba - celozrnný program, bezlepkový program, rychlý program pro pečení bílého chleba, jiné programy slouží k přípravě
těsta na bagety, croissanty, rohlíky, pizzu a pod.) i když spíš se
mění jejich pořadí než jejich funkce. ETA má například také
program, který umí péct i z kypřícího prášku (tzn., že vyne-

K robotickému vysavači
luxusní sada zavazadel

zdarma

www.ecovacs.cz
Při koupi modelu vysavače Ecovacs Deepoo D76, D73, D58
dostanete jako dárek set dvou designových cestovních
zavazadel. Platnost akce od 10.10.2011 do 31.12.2011

Úklid už není Vaší starostí
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chává fázi kynutí a hned po hnětení začíná péct) a Panasonic
si sám umí přidat dodatečné suroviny. Většina pekáren má
i nastavitelný 13hodinový digitální časovač, který zajistí, že
pečení začne automaticky ve vámi zvolenou dobu tak, abyste
si mohli vychutnat čerstvě upečený chleba hned po probuzení
nebo příchodu z práce. S výhodou lze použít hotové směsy na
různé chleby, které nabízejí potravinářské prodejny.

Vybíráme kávovar

Dávno pryč jsou doby, kdy na trhu kávovarů bylo pár přístrojů,
a tak výběr přístroje býval úplně snadný. Dnes naopak není
jednoduché vyznat se v houštině nejrůznějších typů přístrojů
a ve spoustě jejich parametrů. Na co si dát při výběru přístroje
na espresso pozor? Espresso přístroje využívají přetlaku vodní
páry, a protože celý proces přípravy trvá jen krátkou dobu,
nedochází k vyluhování hořkých látek z kávy. Důležitá je snadnost obsluhy a čištění. Doporučit lze jednoznačně přístroj, do
jehož základní výbavy patří i mlýnek na kávu, který si vložená
zrna umele sám. Tak je možné velmi snadno udržet přirozené
aroma kávy. Další výhodou je jednoduchá obsluha, kdy stačí
zmáčknout tlačítko a přístroj vše udělá sám v rámci nastavených parametrů. Mezi další klady takového přístroje patří, že
je vybaven místem na předehřívání šálků, aby káva proudila
do teplého šálku a neztratila své přirozené aroma. Jeho jedinou
nevýhodou je vyšší cena. Nejdražší mašinky vybavené displejem a počítadlem kávy stojí přes 30.000,- Kč. Pro zákazníky,
kterým nevadí trošku složitější obsluha, bychom doporučili přístroj, do kterého se vkládá umletá káva. Oba přístroje dosahují
tlaku 15 barů a umožňují přípravu kapucina. Na překapávanou
kávu lze doporučit kávovar. Kombinované přístroje jdou trochu
proti potřebě zákazníka, protože milovník espressa si nebude
dělat překapávanou kávu. Jaké parametry by kvalitní přístroj
neměl postrádat? Kvalitní kávovar by měl být vybaven aroma
přepínačem, který zaručuje dobré aroma kávy po dlouhou
dobu. Měl by obsahovat také odkapávací ventilek, který zamezí
po vyjmutí konvice odkapávání tekutiny na ohřívací ploténku.
Navíc by výrobce měl nabízet dokoupení „zlatého“ filtru, jímž
lze nahradit papírové filtry.

Vybíráme žehličku

Chcete si žehlení co nejvíce ulehčit? Pak počítejte s tím, že
byste se neměli spokojit s nejlevnějšími žehličkami. Dražší
typy totiž většinou zvládají práci snadněji a rychleji. Žehlení
sice stále zůstává ruční prací, ale i tady se projevuje pokrok
techniky. V široké nabídce typů žehliček lze najít takovou,
která tuto nepopulární činnost ulehčí. Nejoblíbenějším a nejprodávanějším druhem jsou napařovací žehličky. Jejich cena se
pohybuje od 500 korun až po 3000 korun. Při výběru je důležité si kromě ceny všímat i kvality žehlicí plochy, počtu a umístění parních otvorů. Čím je jich více, tím větší množství páry
se z žehličky uvolní. Ani příkon není zanedbatelný: čím vyšší,
tím rychleji se žehlicí plocha nahřeje. Zapomínat by se nemělo
ani na bezpečnost. Některé přístroje mají funkci automatického
vypnutí, která zabrání zahřívání žehličky v době, kdy se s ní nepracuje. Při výběru pochopitelně záleží na tom, jak často a jaký
druh prádla člověk žehlí.

Napařování

Důležité je u žehličky napařování. Většina žehliček má napařování automatické. Čím vyšší je teplota žehličky, tím více páry
z ní vychází. U lepších modelů se dá množství páry regulo-
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vat ručně. To znamená, že se zvlášť nastavuje množství páry
a zvlášť teplota. Při potřebě vyžehlit hodně zmačkané prádlo
je dobré využít funkci intenzivního napařování, takzvaný parní
ráz. Některé modely jsou vybaveny i automatickým zastavením tvorby páry. Ta se zastaví, když se teplota žehličky sníží
pod hranici možnosti páru vytvořit, a zabrání tak nežádoucímu kapání nebo dokonce vytékání vody. Výrobci ho obvykle
uvádějí jako Anti-drip či Drip-stop. Mnoho modelů umožňuje
i vertikální napařování. To je výhodné, pokud je potřeba vyhladit záclony, závěsy nebo přímo na ramínku pověšené šaty. Při
tomto způsobu je dobré přejíždět žehličkou několik centimetrů
od tkaniny, aby se vyrovnala, ale nespálila. Existují i modely
bez „šňůry“. Patří k těm dražším; stojí přes 2000 korun.

Jaké žehličky dostanete
do 1000 Kč
všechny druhy suchých (nenapařovacích) žehliček, malé
cestovní napařovací žehličky, jednodušší modely napařovacích
žehliček
• většinou bez samočištění a odvápňovacího sytému
• nemají anti-drip systém proti odkapávání, pokud ano, jde
o neznačkové modely
• žehlicí plocha z hliníku nebo nerezu - málo odolná proti
poškrábání, vyžaduje pečlivou údržbu jen tekutými čisticími prostředky
• do nádržky nutná destilovaná voda
1000 až 2500 Kč
většina kvalitních napařovacích žehliček renomovaných značek, žehličky bezšňůrové
• automatický nebo ručně řízený parní výkon
• parní ráz
• samočištění a odvápňovací systém, systém proti odkapávání vody
• vertikální napařování
• automatické vypínání
• žehlicí plochy z kvalitnějších slitin (například Ultragliss,
Careeza, Saphir) - tvrdší, více vydrží a lépe se udržují
2500 až 6000 Kč
nejluxusnější a nejvybavenější modely napařovacích žehliček,
levnější žehličky s parním generátorem
• digitální displej, komfortnější nastavení teploty
• větší parní výkon
• samočištění a odvápňovací systém, systém proti odkapávání vody
• vertikální napařování
• automatické vypínání
• žehlicí plochy z kvalitních slitin
nad 6000 Kč
kvalitní žehličky s parním generátorem, parní skříň a švýcarský
žehlicí systém
• všechny přednosti předchozích typů
• nejkvalitnější žehlicí plocha
• teflonový nástavec proti oblýskání
• možnost dolévat vodu během žehlení
• velká výdrž
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: archiv firem

Čistá, levná a kdekoli dostupná energie pro vytápění
Kde nemůže zemní plyn, dovezeme Flaga plyn
 Snadné řešení pro dům, penzion, chatu - vytápění a vaření
 Maximální bezpečnost
 Investičně nenáročné
 Dostupnost i mimo dosah inženýrských sítí
 Ekologická alternativa
 Možnost měsíčních záloh
 Komfortní dodávky v ceně plynu

Flaga - energie budoucnosti
Představujeme Vám moderní, pohodlnou a ekologickou variantu realizace dodávek tepelné energie - zkapalněný plyn (LPG) pro vytápění domů, chat a chalup.
Tradiční vytápění pomocí kotlů na tuhá paliva postupně nahrazují kotle plynové s výrazně komfortnějším provozem. Vytápění domů zkapalněným plynem je
vhodné pro všechny oblasti, kde není zaveden zemní plyn. Propan dokáže zemní
plyn dokonale zastoupit a v případě pokračující plynoﬁkace je pak možné plynule,
pouze výměnou trysek u spotřebičů, přejít na použití zemního plynu. Je ideálním
zdrojem energie jako náhrada za stávající kotelnu na tuhá paliva, LTO a případně
i náhrada za elektrické vytápění - přímotopy.
Mimořádně důležitým faktorem při rozhodování o energetickém médiu je vedle úvah ekonomických pro zřizovatele domu i hledisko o ochraně životního prostředí a úsporách energie.
Propan lze dobře porovnat s alternativními energetickými zdroji. Instalace zařízení na zkapalněný plyn je zcela bez komplikací a z hlediska nákladů je podstatně výhodnější než instalace jiných vytápěcích zařízení.
Výhodou tohoto paliva jsou i různé možnosti jeho využití - vytápění, příprava teplé vody, vaření atd.

Přednosti vytápění propanem
Použitím propanu k vytápění šetříte životní prostředí. Při jeho spalování nevzniká žádný pevný odpad ani saze, množství emisí je několikanásobně menší než při využití pevných paliv. Je až třikrát výhřevnější než zemní plyn a nezávislý na rozvodných
sítích. Hlavními přednostmi propanového vytápění je i bezpečnost a spolehlivost. Obsluha systému vytápění je jednoduchá a komfortní, zásobníky nevyžadují žádnou speciální obsluhu a údržbu. Je možné ho instalovat při minimálních ﬁnančních nákladech na umístění, není potřeba výstavby žádných speciálních objektů nebo místností.
Základním zdrojem energie propanového vytápění je zkapalněné médium uložené v zásobníku. Při vlastním odběru plynu dochází odpařováním propanu zpětně
k přechodu do plynného skupenství, spotřebiče pak využívají odpařený propan stejným způsobem jako běžný zemní plyn. Zásoba plynu v zásobníku je snadno kontrolovatelná a operativně doplnitelná.
Mnohostranné využití pro:






rodinné domy i celé zástavby rodinných domů, chaty
restaurace, penziony, motoresty
pekárny, nemocnice a zdravotnická zařízení, vytápění sídlišť
hospodářské objekty
technologická zařízení - pece, ohřívače, sušičky, řezačky šrotu aj.

Pro malé a přenosné zdroje tepla se používá propan-butan v přenosných lahvích.
Univerzální použití propan-butanových / propanových lahví v domácnosti, průmyslu či zemědělství: vaření, grilování, camping, karavany, zahradní topidla, svařování, pro pohon vysokozdvižných vozíků, alternativně topení a ohřev vody apod.

LPG je energie budoucnosti, která zlepšuje prostředí pro naše děti.
Flaga je Váš silný a spolehlivý partner s jedinečným postavením na trhu a důrazem

na dlouhodobou kvalitu a bezpečnost.

Tisíce spokojených zákazníků v ČR

Pro rodinný dům i pro celé zástavby
rodinných domů Chatu Průmysl
Roční náklady na teplo v Kč pro rodinný dům (spotřeba 60 GJ/rok)
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Zemní plyn

Elektrická energie

Flaga s.r.o., Nádražní 47, 693 01 Hustopeče, info@ﬂaga.cz, www.ﬂaga.cz
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Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci na modré lince: 844 111 155

Obývací pokoj
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Při jeho zařizování budeme potřebovat trochu fantazie a nápadů.
Dnes už si naštěstí můžeme vytvořit svůj domov přesně tak, jak
jsme si ho vysnili. Můžeme se nechat inspirovat jedním ze tří
základních konceptů:
• Přírodní styl nám umožní kombinovat dřevo s dalšími
materiály, např. plastem či kovem.
• Opačné straně spektra vládne odvážná přímočarost strohých linií, kterými se vyznačuje minimalismus se vším
všudy, co k němu patří. Ať už to je velkorysý prostor,
světlo, sklo, kov nebo čistě bílá barva.
• Svět pevnosti a dlouhotrvající životnosti - jdeme v moderním klasickém stylu, který nezakazuje kombinaci starých
a nových kusů nábytku, jestliže vyzařují kvalitu. Vybavení
by mělo vyjadřovat nejen náš vkus, ale i životní styl.

Teď tedy ale už konkrétně…

Dominantou obývacího pokoje bývá sedací souprava. Při jejím
výběru musíme respektovat rozměry obývacího pokoje. Podle
nich se zaměříme na velkou či menší sedačku. Pro zdravé sezení je důležitá ergonomie, tedy správně řešená sedadla. Dnes
už nejsou výjimkou ani sedačky s nastavitelnými opěradly pro
různé druhy činností. Výška sedací plochy se mění podle módy
a funkčnosti, ale pohybuje se mezi 37 a 40 cm.
V sedacích soupravách máme na výběr samostatné pohovky pevné a rozkládací, stejně jako křesla. Jsou k dispozici
v různých sestavách, ať už se jedná o rohové sedací soupravy,
soupravy s úložným prostorem či taburetky. Některé modely dokonce suplují elegantní a pohodlnou pohovku přes den
a praktickou postel v noci.
Maximální pohodlí nabízejí manuálně či elektricky polohovací
pohovky. Výjimkou nejsou ani polohovací křesla s možností
masáží v různých režimech masírování.
Příjemné je i nepřeberné množství potahových látek. Čalounění
je dostupné v široké škále barev, od kvalitní kůže přes mikrovlákna, příjemná na dotek a nanejvýš praktická, až k vytříbeným kolekcím látek. Kožené čalounění nemá jen dlouhou
životnost, ale jeho vzhled se časem dokonce zlepšuje. Je silné,
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pružné a přirozeně přijímá tvar těla pro nejvyšší možné pohodlí. Studená v létě a teplá v zimě se kůže snadno udržuje.
Druhým důležitým prvkem našich obývacích pokojů je stěna.
Období mohutných obývacích stěn z rohu do rohu patří už
naštěstí minulosti. Dnes dáváme přednost lehkosti a volnosti,
v kurzu jsou otevřené, funkčně propojené prostory. Při troše
obrazotvornosti si sestavíme přesně takový nábytek, který vyjadřuje naše představy a potřeby.
Výrobci nabízejí stovky skříněk a designových nábytkových
prvků v mnoha barvách, provedeních a materiálech. Nechybí
místo pro dokonalý obraz a zvuk či mnoho úložných prostorů.
Moderní jsou široké kontejnery s voštinovými policemi. Interiéru vévodí jednoduché geometrické tvary, ať už jde o nábytkové sestavy či stoly a stolky různých tvarů a rozměrů.
Místnost pozvedne designová lahůdka v podobě jakéhokoli
doplňku, ať už to je konferenční stolek nebo váza.

6 pravidel pro útulný obývák
•
•

•
•

•
•

Příjemnou atmosféru v místnosti vytvoříme velkými květinami. Oblíbené jsou exotické krásky, které změní vzhled
interiéru.
Výrazným prvkem je výmalba místnosti. Kombinovat lze
neutrální a teplé barvy, ale nezapomenutelný dojem vytvoří
i jedna barva v několika odstínech. Přitažlivá pro klasický
i moderní design je paleta jemných zemitých barev.
Bez úložných prostor se neobejdeme ani v obýváku. Nejoblíbenější jsou police, které jsou optickou součástí stěny.
Podlaha v obývacím pokoji má být pevná, aby vydržel silnou zátěž, snadno čistitelná a zároveň příjemná při pohybu.
V módě jsou dřevěné podlahy, ale i vlněné či syntetické
koberce.
V obýváku potřebujeme na různé činnosti rozdílné druhy
osvětlení - centrální, bodové nebo reflektorové.
Zajímavý vzhled propůjčí obývacímu pokoji neobvyklé
doplňky, jako jsou talismany z cest, hodiny, zrcadla, obrazy, květináče, svíčky a jiné dekorace.
Text: Iva Nováková, foto: SAMphoto.cz, zdroj: bydleni.dobryweblog.cz, jaktodelaji.cz, novinky,cz, pravo.cz

Toužíte po krbu?

Který je pro vás ten pravý?
Splnit si sen o krbových kamnech a krbu v interiéru je čím dál snazší. Krby na biolíh nebo elektřinu
totiž nepotřebují komín, a proto si je mohou dopřát i lidé v panelových domech. Nejde jen o to
příjemně se ohřát, ale krby a krbová kamna se mohou stát i dominantním a estetickým prvkem
místnosti.

Zda budou krbová kamna nebo krby sloužit jako dekorace nebo
zdroj vytápění, je třeba promyslet před jejich pořízením. Dekorativní krby jsou dodávány s minimálním výkonem, zpravidla
jsou tedy i mnohem levnější než krbová kamna určená k vytápění. Například krb s otevřeným ohništěm má až o 85% nižší
tepelnou účinnost než kamna s krbovou vložkou. Výběr krbů
a krbových kamen přirozeně určuje i typ bydlení. V panelovém
bytě si těžko vybudujeme krb, který potřebuje komín. Naopak
rodinný dům nebývá omezen podobnými problémy.

S krbem lze vytápět několik místností
najednou

Krby i krbová kamna nemusí vytápět pouze jednu místnost,
teplo lze „rozdělit“ do několika místností, a sice instalací teplovodního výměníku nebo využitím teplovzdušných rozvodů.
Teplovzdušné rozvody zajistí odvod teplého vzduchu za pomo-
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ci flexibilních hadic, které jsou napojeny na krbovou vložku
a rozvedeny do dalších pokojů.
Krbová kamna mohou sloužit i jako hlavní zdroj vytápění.
K tomu je zapotřebí nejen teplovodní výměník, ale i systém
s akumulační nádrží, která by uchovala přebytečné teplo na
pozdější dobu nebo do dalšího dne. Zároveň je třeba mít záložní zdroj pro případ výpadku elektrické energie, neboť musí být
zajištěn odvod vody z výměníku.
Teplovodní výměník má ovšem smysl tehdy, je-li tepelné energie z krbu či krbových kamen nadbytek a je možné ji využít
i jako zdroj pro otopný systém (radiátory) či ohřev užitkové
vody. Otopný systém se měnit nemusí, teplovodní výměník
na něj lze totiž napojit. Výměník je třeba vybírat s ohledem na
jeho výkon. S nízkým výkonem nebude možné vytápět všechny
místnosti a vysoký výkon výměníku bude mít za následek přetápění pokojů, což vede ke škrcení vzduchu a dále ke znečištění

komína i skleněných částí krbu.
Instalaci teplovodního výměníku i krbových vložek se doporučuje přenechat topenářům a zkušeným kamnářům, neboť neodborný zásah může mít katastrofální
dopad. Společně s teplovodním
výměníkem je třeba instalovat
i oběhové čerpadlo, expanzní
nádobu a pojišťovací ventil. Dále
je nutné zařadit i ventil proti
přehřátí výměníku (umožní odvést
nežádoucí přehřátou vodu a dopustit studenou) a společně s ním
i trojcestný ventil (snižuje dobu,
kdy do výměníku vniká voda
o teplotě nižší než 60°C, která jej
poškozuje).
Výkon krbových kamen by měl
být určen podle velikosti vytápěných prostor. Zohlednit je třeba
i stav domu, resp. to zda je dům
tepelně izolován či se jedná o starší objekt s vyšší tepelnou ztrátou.
Svou roli může hrát i nadmořská
výška, ve které dům stojí. Pro
běžnou místnost (cca 90 m3) je
potřeba krbových kamen o výkonu 4,5 kW. Výkon kamen by měl
odpovídat vytápěnému prostoru,
vyšší výkon, než je potřeba, se
nedoporučuje, zejména pak u teplovzdušných kamen. Nepotřebný výkon se uživatel bude snažit
snižovat větráním nebo škrcením kamen, které budou dehtovat
a špinit se.

Bio krby a elektrické krby bez komínů

Bio krby žádné komíny ani další vývody nepotřebují, jelikož
při hoření nevznikají žádné spaliny a není nutné je odvádět
pryč z místnosti. Palivem těchto krbů je bio-alkohol, který nijak

nezapáchá a při jeho spalování nevzniká dým. Bio-alkohol se
plní do zásobníku, který není třeba nijak udržovat. Bio krb při
výkonu 4,5 kW stačí na vytápění místnosti o velikosti 40 m2,
teplota vzduchu se bude pohybovat okolo 23°C. Jeden litr bioalkoholu stojí přibližně 70 Kč, výdrž závisí na výkonu krbu (litr
bio-alkoholu vydrží hořet 2 hodiny v krbu s výkonem 3 kW).
Bio-alkohol se nikdy nedoplňuje do hořícího zásobníku, vždy
je nutné počkat, až zásobník vychladne.
Elektrický krb je závislý pouze na elektrické energii, žádné
palivo nepotřebuje. Výkon elektrických krbů se zpravidla
pohybuje mezi 1–2 kW, většinou existuje možnost výkon nastavit podle potřeb. Některé krby jsou vybaveny i termostatem
pro komfortnější vytápění a dálkovým ovládáním, s nímž lze
regulovat nejen teplotu, ale i efekt hořícího ohně. Ten je možné
využívat samostatně, nezávisle na vytápění. Výkon efektu
plamene je různý, pohybuje se od několika desítek až po několik stovek wattů. Krby o výkonu 2 kW bez problémů vytopí
místnost o velikosti 20 m2.

Plynové krby

Další variantou, kterou využijí především majitelé rodinných
domů, jsou plynové krby. Plynový krb mívá otevřené i uzavřené ohniště a v druhém případě je bezpečný i v rodině, kde
jsou malé děti nebo domácí zvířata. Vyžaduje ovšem komín,
přípojku na plyn a jsou-li krbová kamna ovládána elektronicky
či obsahují ventilátor, neobejde se ani bez připojení k elektřině.
Elektronický panel umožní libovolné nastavení teploty a s některými kamny je dodáváno také dálkové ovládání. Spotřeba
plynových krbů je individuální a záleží na výkonu kamen,
rozměrech vytápěného prostoru a rovněž tepelné ztrátě domu.
Plynový krb o výkonu 8,9 kW vytopí prostor o 70 m2, jeho
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spotřeba je zhruba 1 m3 plynu za jednu hodinu provozu.
Vestavěný plynový krb si s romantikou krbu na dřevo v ničem
nezadá. Plynový plamen prohořívá mezi poleny ze speciální
keramické hmoty a iluze dřevěného ohniště je dokonalá. Další
jasnou výhodou plynových krbů je i to, že velmi elegantně vypadající výrobek si k instalaci žádá navíc pouze vyvložkování
komína. Odpadá nutnost shánění, skladování a přípravy dřeva,
vynášení popela a s tím spojená prašnost. Zatopit v plynovém
krbu je otázkou několika vteřin. Pohodu a romantiku příjemně
sálajícího krbu si tak můžete velmi snadno dopřát každý den.

Krby a krbová kamna na tuhá paliva

Nejekonomičtější variantou jsou krby a kamna na tuhá paliva. Kromě palivového dřeva či pelet nepotřebují žádné jiné
topivo. Krbová kamna na pelety o výkonu 6,8 kW spotřebuje
přibližně 1,5 kg pelet za jednu hodinu provozu a vytopí 156
m3 prostoru. Cena za jednu hodinu provozu je necelých 10 Kč.
Krbová kamna na ostatní palivo (dřevo, dřevěné brikety apod.)
s výkonem 12 kW stačí na vytápění 240 m3 prostoru a spotřebuje zhruba 3 kg dřeva na jednu hodinu provozu. Syrové dřevo
ke spalování vhodné není, vždy by mělo vysychat nejméně dva
roky na suchém a větrném místě.
Klasický krb se tradičně považuje za nekorunovaného krále
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pohodové atmosféry. Pohled do plápolajícího ohně má v sobě
něco velmi magického, ovšem romantika je vykoupena některými nevýhodami. Samotná výstavba krbu je poměrně finančně
náročná (jedná se minimálně o desítky tisíc Kč), k zatopení je
pak třeba mít tvrdé nebo polotvrdé dřevo, které, na rozdíl od
ostatních druhů, nevystřeluje jiskry. Balík o hmotnosti 15 kg
vyjde na 50-100 Kč a do prodejny s krbovým dřevem je zpravidla potřeba ujet nemalou vzdálenost.
Otevřené ohniště klasického krbu nabízí sice přímo sálající teplo a nejsilnější prožitek ze živého ohně, jeho tepelná účinnost
se však pohybuje jen okolo 15%. Jde tedy převážně o estetický
doplněk vašeho domova, který ale nezaručí širší vytápění. Rovněž je vždy potřeba větší průměr komína související s nutností
odtahu spalin a důsledné zabezpečení okolí krbu proti požáru. Plovoucí, dřevěnou či korkovou podlahu před otevřeným
ohništěm je potřeba chránit nehořlavou podložkou nebo okolí
krbu obložit nehořlavým materiálem – přírodním/umělým kamenem, keramickou dlažbou, skleněnými dlaždicemi, případně
šlechtěnou ocelí.

Krbové vložky

Několikrát zde již padlo slovo krbové vložky. Ty umožňují zcela bezpečný provoz krbu a rovnoměrnost spalování, především

však mnohonásobně zvyšují jeho účinnost, ta nejnižší se u uzavřených teplovzdušných krbů pohybuje v rozmezí 65 – 80%.
Oproti otevřeným krbům přitom spotřebují přibližně o dvě třetiny paliva méně - v závislosti na tepelném výkonu čtyři až sedm
kilogramů dřeva za hodinu. Největší výhoda spočívá v možnosti dvouplášťových krbových vložek s rozvodem teplého
vzduchu vytápět několik místností současně. Krb jako původně
estetický doplněk interiéru využívaný k přitápění v teplotně
chladných obdobích se tak může stát hlavním topným systémem. Zároveň je provozně nenáročným a nejlevnějším způsobem vytápění. Dvouplášťové krbové vložky jsou zpravidla
ocelové a fungují na principu nuceného oběhu teplého vzduchu,
který je ohříván v prostoru mezi plášti a následně rozváděn
do prostoru, v některých případech také s pomocí ventilátoru.
Tyto vložky poskytují teplo téměř okamžitě. Druhým typem
krbových vložek jsou jednoplášťové vložky bez ventilátoru,
obvykle litinové. Jejich výhodou jsou lepší akumulační vlastnosti. Pomaleji se zahřívají, ale o to déle jsou schopny uchovat
teplo v době, kdy už se v krbu netopí. Teplo produkují sáláním
za pomoci přirozené cirkulace vzduchu, který vstupuje do krbu
nasávacími mřížkami pod vložkou. Na jejím povrchu se ohřeje
a výdechy v horní části krbu se vrací zpět do místnosti. Proto
jsou jednoplášťové litinové vložky vhodné pro vytápění jedné

místnosti nebo jako doplňující zdroj tepla.

Dřevoplynový krb

Výhody dřevoplynu jsou jasné na první pohled. Šetří čas na
obsluhu krbu, nebo kamen. Díky vysoce účinnému spalování
šetří výrazně vaši kapsu a přírodu.
Topení v běžném krbu známe všichni. Plno prachu, pořád
přikládat, pořád otvírat dveře krbu, upravovat polohu polen,
hlídat krb… To vše u dřevoplynového krbu odpadá. Prostě do
krbu dáte půlmetrové poleno měkkého dřeva a to tam vydrží
až 6 hodin. Nebo tvrdého dřeva a to vydrží až 12 hodin. To je
„safra“ rozdíl, ve srovnání s běžným krbem. Ale to není vše.
Dřevoplynový krb má účinnost přes 80%. Sníží vám spotřebu
paliva o 30 – 40%. A to už je velmi zajímavé.
Schválně píši dřevoplynový krb. Správně se nazývá krb se
sekundárním spalováním. Což ovšem mnozí prodejci všelijakých kamen a krbů využívají „k matení davů.“ I prodejci
značkových drahých kamen vám budou tvrdit – máme terciární spalování. Ve skutečnosti se jedná o přisávání vzduchu do
plamene, nikoliv o klasický dřevoplyn.
Dřevoplynový kotel jistě znáte. Jeho hlavní nevýhodou je malá
životnost a obtížná regulovatelnost. Což u dřevoplynového
krbu není. Je litinový, s mohutnou vyzdívkou. Litina vydrží
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desítky let.
Pokud si pořídíte dřevoplynová kamna, ještě na nich můžete
vařit. Je pravda, že investice je sice vyšší, než běžný krb, nebo
běžná kamna. Úspora paliva a času se vám vrátí za 1 – 3 roky.

Krbová kamna pro vaření a pečení

Tím jsme se dostali od krbů ke kamnům. Některá krbová kamna umožňují i přípravu jídel. To je sen nás všech. Zatopit si, mít
teplo a i uvařený oběd.

Jak vybírat kamna

Ve prospěch krbových kamen hovoří především nízké pořizovací náklady, které se v brzké době vrátí ve formě ušetřených
peněz za topení. Bezproblémová a jednoduchá je i instalace,
před kterou vás na rozdíl například od krbů nečekají žádné
velké stavební úpravy. Potřebujete jen pevnou a nehořlavou
podlahovou krytinu a přístup ke komínu. Romantický pohled
na živý oheň si tak můžete stejně dobře dopřát v rodinném
domě, v městském bytě nebo na chalupě.

Co musíte před výběrem vědět

Pro správný výběr krbových kamen je potřeba znát tah komínu a průměr kouřovodu, tedy otvoru ve zdi. Předem si také
musíte dobře rozvážit, jak velký prostor budete chtít vytápět,
abyste si vybrali výměník s odpovídajícím výkonem. Co možná
nejpřesnějším odhadem si ušetříte řadu nepříjemností. Poddimenzovaný výkon vám neumožní vytopit všechny prostory
dostatečně a pokud zvolíte příliš vysoký, přiděláte si zbytečnou
práci. Kamna budou hřát příliš a vám nezbude nic jiného, než
neustále přivírat přívod vzduchu. Z toho se vám budou nejen
nadměrně špinit prosklené dveře krbu, ale především se bude
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zbytečně zanese komín.
Proto je dobré před nákupem požádat o radu svého kominíka
a krbová kamna si vybírat výhradně u renomovaných prodejců,
kteří vám dokáži odborně poradit.
Dvoukomorové spalování snižuje spotřebu dřeva o 30 – 40%.
Navíc dává stabilní výkon. Krbová kamna s dvoukomorovým
spalováním vydrží hořet i několik hodin bez obsluhy. Takže je
neotvíráte. Neprodukují tedy prach a špínu v takové míře, jako
běžná krbová kamna.
Kvalita jídla je nesrovnatelná, ve srovnání s běžnými kamny
a troubami na plyn a elektřinu. I pizzerie inzerují – Pizza pečená v peci na dřevě…
Nepřehlédnutelným kritériem je i cena. Přejít v dnešní době na
vytápění dřevem je podle odborníků řešením nejen ekologickým, ale i nejúspornějším. Oproti vytápění zemním plynem se
dá například v běžném domě ročně ušetřit i dvacet tisíc korun
a při porovnání s topením elektřinou ještě více. Moderní krbová
kamna totiž mají až 83% účinnost hoření, při kterém vzniká minimum popela. Některé moderní typy jsou vybaveny systémem
terciárního spalování, kdy je speciálními tryskami předehřátý
vzduch znovu veden do spalovacího prostoru. Tímto způsobem
je možné zužitkovat i plyny, které by jinak běžně utíkaly do
komína. Účinnost spalování je tak podstatně vyšší při mnohem
menší spotřebě paliva.
Kamna kupujete jen jednou, palivo budete nakupovat do smrti.
Je proto vhodné vybrat si krbová kamna s dvoukomorovým
spalováním. Ta šetří nejen palivo, ale i čas a zvyšují kvalitu
jídla.
Text: Iva Nováková, foto: SAMphoto.cz
Zdroj:kodek.cz. jakbydlet.cz, nazeleno.cz

Kde a jak
V posteli každý náš den začíná a končí, strávíme zde celou jednu třetinu svého života.
To už stojí za to, dát si na jejím výběru záležet, co říkáte?
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spíme
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Kvalitní postel, dobrá matrace, vhodná přikrývka a hezké
povlečení vytvářejí skutečně luxusní spaní. Dobrý vydatný
spánek přináší odpočinek, regeneraci fyzických i psychických
sil a posiluje imunitní systém. A zejména uspěchaný, vystresovaný, moderní člověk to rozhodně potřebuje. Spánkem trávíme
zhruba třetinu svého života a je tedy jeho nedílnou a velmi důležitou součástí. Kvalitu spánku ovlivňují i zdánlivé maličkosti
a je potřeba věnovat jim náležitou pozornost.

Ložnice, oáza odpočinku

Ložnice by měla být vybavena oknem a je vhodné ji umístit do
klidné části bytu, kde spánek neruší vnější vlivy. Pro kvalitní
spánek je potřeba co největší tmy, pokud do oken svítí pouliční
světlo, je potřeba pořídit roletu nebo husté závěsy. Ty také řeší
případné nepříjemnosti se slunečním svitem – ranní paprsky
mohou nepříjemně zkrátit odpočinek, večerní slunce zase může
ložnici nepříjemně přehřívat. Kvalitu spánku také ovlivňuje
teplota v místnosti, nejlépe pokud je mezi 17 a 21 ˚C. Ložnice
by neměla sloužit jiným aktivitám, zejména je nevhodné sem
umístit domácí pracovnu. Ložnice by měla být příjemná, bez
rušivých elementů, tak aby podporovala uvolnění před usnutím.
Vhodné jsou tlumené barvy a přírodní materiály.

Vybíráme postel

Hlavním prvkem ložnice je samozřejmě postel. Ta může být
zcela moderní, futuristická či lehce nebo úplně konzervativní.
A jaká je ta současná móda? Je to vlastně stejné, jako s jakýmikoliv zařizovacími předměty. Uživatelský standard a veškeré
ergonomické či zdravotní normy, jsou stále přísnější a zmíněný
standard se den co den přibližuje tomu, co ještě včera bylo
luxusem. Jinými slovy řečeno, nikoho už dnes nepřekvapí, že
postel nebo matrace je zdravotní, protože se s tím počítá. Je to

běžná věc, asi jako to, že se v botách dá pohodlně chodit a na
židli že se dobře sedí.
V případě takového specifického kusu nábytku, jakým bezesporu postel je, zůstává pochopitelně zásadním parametrem kvalita
samotného lůžka a jeho schopnost poskytovat spícímu tělu
potřebnou podporu. Když už ale postel dobře „funguje“, tak by
také samozřejmě mohla i dobře vypadat.

Obyčejný obdélník

Postel je v podstatě plochý obdélník stojící povětšinou na nohách, nebo spočívající celou svou plochou na podlaze. Tvarově
se tento obdélník může těžko měnit. Designér nemůže navrhnout vlnkovanou nebo jinak nerovnou plochu lůžka, protože by
se na něm nedalo spát. Stejně tak není možné měnit jeho sklon,
protože postel musí zůstat ve vodorovné poloze. V úvahu tedy
přichází nohy lůžka. Ty ale nejsou nikterak výrazné a osoby,
které na takové posteli leží, si pohled na originálně zpracované
nohy mnoho neužijí. Je tady ale ještě jedna část postele, s jejíž
pomocí se dá z onoho obyčejného obdélníku udělat něco zcela
mimořádného.

Čelo

Tím základním kamenem designování lůžka je pochopitelně
čelo postele. Obyčejný rám na obyčejných nohách a s obyčejnou matrací se může stát královským opulentním lůžkem,
stejně jako romantickou postelí nebo čímkoliv jiným, a to právě
prostřednictvím čela.

A design?

Ložnice a potažmo postele, mají svým způsobem výjimečné
postavení. Designéři jakoby se snažili stále zachovávat jejich
intimitu, a tak svou kreativitu vedou trochu jiným směrem, než
v případě navrhování např. sedacích souprav. V každém přípa-

dě platí, že postelová móda je
1. jednoduchá, bez ozdob a ornamentů
2. střídmá a zároveň elegantní
3. maximálně pohodlná a ležérní
4. s jistou dávkou smyslnosti
5. v podstatě „měkce“ pravoúhlá s minimálním počtem tvarových vln

Postel pro zdraví

Je pravda, že sama postel kvalitu spánku neovlivňuje tolik jako
rošt, matrace a materiál polštářů a přikrývek. Jejich kvalita má
vliv na uvolnění a regeneraci páteře, kloubů i vnitřních orgánů.
Pokud spíme v příliš měkké neob naopak hodně tvrdé posteli,
je páteř celou noc nepřirozeně prohnutá a ráno nás pak bolí.
Na zdravém lůžku si páteř udržuje při ležení vždy svůj správný
tvar. A nesprávným výběrem postele si můžete způsobit zdravotní problémy, například, když bude příliš krátká. Minimální
délka postele by se měla rovnat délce spáče plus 20 cm (ale
raději více). Minimální šířka by měla být 80 cm, ale 90 nebo
100 poskytne víc pohodlí. Výrobci jsou dnes schopni dodat
postel, rošt i matraci jakýchkoli rozměrů. Výška postele by měl
být i s matrací 45-55 cm. Dvoulůžko by mělo mít dva samostatné rošty i matrace, vybrané „na míru každému spáči. A čelo
u postele? U hlavy nám díky němu nepadá polštář a „netáhne“
na hlavu, u nohou tak nutné není, zvlášť v menší ložnici.

Základní požadavky na zdravou postel:

- minimální tlak na páteř
- anatomicky správná opora ležícího těla
- kvalitní větrání
- snadná údržba

Jednotný recept na správnou postel ovšem neexistuje. Ta musí
být individuálně přizpůsobena každému spáči, především jeho
váze a výšce. Záleží i na jeho zdravotním stavu a zvyklostech
spaní. Někdo má radši měkčí, někdo tvrdší ležení. Na kvalitní
posteli bychom ale neměli šetřit. Pro naše zdraví je postel důležitější než sebekrásnější knihovna.

Rošt

Při výběru matrace už musíme vědět, na jaký rošt ji položíme,
protože ne každá matrace je vhodná na každý rošt. Rovná pevná plocha nezaručuje takovou vzdušnost jako rošty. Při výběru
roštů dbejte především na to, aby mezery mezi latěmi nebyly
příliš velké. Mohlo by tak dojít k deformaci matrace. Maximální vzdálenost mezi latěmi je okolo 6 cm. U lamelových roštů
je vhodnější větší počet lamel, aby rošt zaručoval dostatečnou
pružnost a nedocházelo tak celkovému prohnutí matrace.
Některé typy lamelových roštů mají ortopedické vlastnosti.
Jsou vystuženy zdvojenou lamelou, mají ramenní kolébku, jsou
polohovatelné a mohou napomoci správnému držení těla.

K čemu jsou pohyblivé lamely

Větší komfort poskytuje rošt s pohyblivými lamelami, samozřejmě v kombinaci s vhodnou matrací. Tento rošt má lamely
uchycené v pohyblivých plastových nebo kaučukových kloubech. Podle toho jak je zatížíme, se lamely v kloubech pohybují
a natáčejí a tím se ideálně přizpůsobují tvaru těla. Kvalita roštu
závisí na počtu lamel, na způsobu jejich uchycení k rámu, zda
je možné nastavit pružnost lamel podle váhy a přání spáče, pro
jaké zatížení (váhu ležícího člověka) je rošt určen apod. Tyto
rošty vyžadují měkčí, pružnější matrace, které se přizpůsobí
pohybu lamel - tedy latexové, některé polyuretanové a studené
pěny.

Výhody polohovacích roštů

Pokud si v posteli rádi čteme a potřebujeme podepřít záda nebo
chceme ulevit unaveným nohám zvednutím do výše, vybereme
si polohovací lamelový rošt (může být s pevnými i pohyblivými lamelami). Jednodušší rošt má polohování pouze pro hlavu
nebo nohy, složitější umožňuje víc poloh jak pro hlavu, tak pro
záda i nohy. Požadovaná poloha se dá nastavit buď ručně neob
pomocí motorku přes ovladač. Také polohovací rošty vyžadují
pružnější matrace, které budou dobře kopírovat pohyb celého
roštu.

Matrace

Na výběr máme pružinové matrace (čím víc pružin, tím jsou
kvalitnější), tzv. taštičkové matrace (mají větší množství pružin
než „obyčejné“ pružinové, každá pružina je uložena v látkovém
pouzdru - taštičce, díky níž matrace nevrže).
Oba typy matrací mají povrch zpevněný ještě vrstvami různých
materiálů, např. kokosovým vláknem, ovčím rounem, latexem,
polyuretanem,atd.
Další možností jsou polyuretanové matrace. Matrace z polyuretanové pěny mají různé stupně tvrdosti. Často jsou tvořeny
jako sendvič se zpevněným středem neob se středem z různch
profilů, za účelem jejich provzdušnění. Oblíbené jsou matrace
se zimní a letní stranou, kde zimní stranu tvoří hřejivá ovčí vlna
a letní stranu naopak chladivá a prodyšná vrstva kokosového
vlákna (gumožíně). Kvalitní matrace mají navíc změkčenou
část v oblasti ramen tzv. ramenní kolébku.
Matrace ze studené pěny vynikají svou výbornou elasticitou,
tvarovou stálostí a dlouhou životností. Pěna je tvořena buňkami
se silnější stěnou. Díky velkým pórům je dokonale provzdušněna a lépe odvádí teplo. Matrace bývají pěti až sedmi zónové,
protože každá část těla vyžaduje jinou tuhost. Zatímco pod

rameny a patami oceníte měkčí zóny, pod bedry je potřeba mít
pevnější podklad. Tyto matrace jsou ideální v kombinaci s línou
pěnou. Její tvrdost se mění podle teploty, proto při kontaktu
s tělem měkne a díky efektu tzv. pomalého vracení omezuje
protitlak a zabraňuje tak proleženinám.
Velmi kvalitní matrace jsou matrace latexové. Jsou pružné,
mívají odlehčující otvory. Dodávají se tří, pěti i sedmi zónové.
Výborně se přizpůsobují tvaru těla, jsou ideální pro polohovací rošty, mají dlouhou životnost. U těchto matrací nedochází
k proleženinám.

Spaní na vodě

Existují i vodní postele, jejíchž předností je, že se dokonale přizpůsobí ležícímu tělu. Jejich výhodou i nevýhodou je ohřívání
vody. Teplejší voda je sice příjemná, ale pro organismus vyšší
teplota matrace příliš zdravá není. Po delší nepřítomnosti, kdy
byl ohřev vody vypnutý, nějakou dobu trvá, než se voda opět
zahřeje na správnou teplotu. První noc si tak můžete připadat
jako na Severním pólu.

A co hygiena?

Víte, že během noci vypotíte nejméně půl litru potu? Proto
jsou vhodnější vzdušné lamelové rošty nebo desky s větracími
otvory a postele na nožičkách, než pevné desky pod matracemi
a uzavřený úložný prostor. Výhodou jsou snímatelné potahy,
které lze prát nebo čistit. Potahy mají na vnitřní straně ještě
prošitou vrstvu dutého vlákna s různou gramáží. Potah je měkčí
a příjemný na dotek.

Péřové „duchny“ už neletí

Aby byl odpočinek v posteli dokonalý, nesmíme zapomenout
na kvalitní pokrývku a polštář. Pokrývka musí být dostatečně
dlouhá, velikost polštáře záleží spíš na zvyklostech každého

Kdo si hraje, nezlobí aneb design pro děti
Nejde si nevšimnout: rodí se čím dál víc dětí.
A co na to designéři? Nezahálí. Navrhují designy
jen a pouze pro děti.

Matrace a rošty nejvyšší kvality
pro dospělé, děti, alergiky, seniory, XXL…

Zajímá vás design? A co „dětský“ design? Když se tohle
kouzelného slovo vysloví, tedy slovo „design“, tak si většinou
lidé představí něco luxusního, něco „na efekt“, anebo zkrátka
něco, co do běžného každodenního života nepatří. Přitom je ale
takový pohled velmi pomýlený, a když se mluví o designu, tak
se tím vlastně jinými slovy hovoří o věcech s výraznou užitnou
hodnotou, praktičností a současně také s vysokou estetickou
úrovní. O hračkách to platí zrovna tak a ne-li „dvojnásob“.

O dětech a pro děti

Designování, tedy vlastně navrhování nějakého předmětu, například hraček, dětských houpaček,
dětského nábytku a jiných součástí
dětského světa, je činností, která
v prvé řadě zohledňuje pravidla
a způsob užívání budoucího výrobku.
„Designováním“ se vlastně míní „péče o budoucí
výrobek“ a čím je design lepší, tím více bylo oné péče
výrobku věnováno a nejde přitom ani tak o čas, jako třeba
o úroveň nápadu, o vtip, o originální a funkční řešení, které
budoucímu uživateli padne jako šaty
ušité na míru. A je pochopitelné,
že takto „vypilovaný“ výrobek
bude stát o něco více, než
výrobek ze supermarketu,
tedy pokud není masově
či sériově vyráběn, čímž
se logicky snižuje výsledná
prodejní cena. O designování výrobků určených pro
děti pak výše zmíněné platí
málem dvojnásob a ke všem uvedeným parametrům se ještě
přidává nutnost vyhovět přísným bezpečnostním parametrům.
Zkuste dopřát sobě i svým dětem „trochu designu“, čímž se
tedy říká „trochu té péče“ ze strany výtvarníka a technika
v jedné osobě. Design by měl být funkční a v tomhle případě to
tedy znamená, že je hravý, že rozvíjí dětskou kreativitu, že je
bezpečný, že má nějakou tu myšlenku a pokud možno také
/tolik často postrádaný/ vtip a eleganci.
Text: Jana Abelson
Foto: Playsam

AKČNÍ
NABÍDKY
www.loznice.cz

Široká nabídka
kvalitních postelí a ložnic

Ohradní 14
140 00 Praha 4 – Michle
tel./fax: 241 485 855
e-mail: michle@jmp.cz

Masná 1
602 00 Brno
tel./fax: 541 216 395
e-mail: brno@jmp.cz

Újezd 11
150 00 Praha 5 – Malá Strana
tel./fax: 251 510 480
e-mail: jmp@jmp.cz

Masarykova 791
757 01 Valašské Meziříčí
tel./fax: 571 613 555
e-mail: valmez@jmp.cz

www.loznice.cz

spáče. Ze zdravotního hlediska je ale nejvhodnější rozměr
40x90 cm, protože polštář je možné při poloze na boku (kdy
hlavu potřebujeme podložit víc) přeložit. A co výplň? Někdo
nedá dopustit na klasické peří, které má ale některé nevýhody
- peří se musí nechat po čase vyčistit (co s prošívanou dekou
- rozpárat?) a vůbec není vhodná pro alergiky. Další možností
je ovčí rouno (doporučované pro revmatiky). Moderní výplní
přikrývek a polštářů je duté vlákno, které dokonale nahradí
vlákna přírodní. Jeho výhody: je lehčí než přírodní výplně,
výborně hřeje, je vhodné pro alergiky a může se prát. Zajímavý
je výrobek Duplex - jsou to vlastně dvě slabé přikrývky, které
je možné pomocí suchého zipu sepnout do jedné velmi teplé
přikrývky. Výplň polštářů mohou tvořit souvislé vrstvy nebo
„kuličky“ z dutého vlákna, jejichž přisypáním nebo ubíráním si
vytvoříme polštář plnější nebo slabší.

Spánková hygiena

Dříve než se vrhnete do zařizování ložnice, měli byste si uvědomit jednu zásadní věc - že v ložnici budete především spát.
Bez spánku se dá vydržet den, možná dva, ale pak už začne tělo
selhávat a nakonec je schopné přestat fungovat úplně. Nejde
jen o to mít kvalitní matraci, pohodlnou postel nebo lamelový
rošt, je potřeba také dodržovat „spánkovou hygienu“ tak, jak ji
doporučuje lékař:
1. Ložnice by měla být vyvětraná a nepřetopená. Vhodná je
spíš chladnější.
2. Ideální je, když má člověk nějakou fyzickou aktivitu během
dne tak, aby se tělo unavilo nejen psychicky.
3. Není dobré spát během dne a chodit si dávat „dvacet“.
4. Před spaním bychom neměli jíst ani pít (tělo pak místo spánku zpracovává potravu a nespí).
5. Alespoň půl hodiny před usnutím bychom měli být v klidu,
relaxovat.
6. Doba pro usínání a probouzení by měla být pravidelná. Je to
stejné, jako když berete léky. To také děláte např. pravidelně po
šesti hodinách a spánek je pro tělo vlastně také „lék“.
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Základní desatero, na kterém se shodnou architekti i lékaři:
1. Ložnice by měla být v nejklidnější části bytu, s okny např.
do dvorního traktu budovy, nebo jednoduše tam, odkud
nepřichází hluk.
2. Bezpodmínečně nutné je zajistit větrání a přístup vzduchu.
3. Není dobré podceňovat důležitost kvality lůžka. Problémy
na sebe nechají sice dlouho čekat, ale přijdou.
4. Nepoužívejte expresivní barvy. Pokud přeci jen chcete
něco výrazného, pak je potřeba takovou silnou barvu
„utopit“ v něčem neutrálním. Neutrální je bílá, šedá, svým
způsobem krémově světlá káva. Expresivní je rudá, oranžová (žlutá), brčálově zelená a zřejmě opravdu nevhodná
je kombinace žluté a černé, kterou vnímáme jako výstrahu
před útokem (viz. např. zbarvení vosího trupu).
5. Pokud si v ložnici čtete, mějte světlo vyřešené tak, aby
nerušilo toho druhého, který už třeba chce spát. Zkuste
bodové světlo, světlo s dlouhým úzkým cylindrem, jež je
schopen světlo usměrnit.
6. Sousedí-li ložnice s rušnou místností, pak právě před takovou společnou stěnu postavte např. šatní skříň, která bude
fungovat jako zvuková izolace.
7. Zvažte pračku vzduchu a nebo alespoň zvlhčovač.
8. Lépe je používat nechlupaté textilie a nejlépe je textilie
minimalizovat a nahradit je spíše snadno udržovatelnými
materiály, které je možné střít vlhkým hadrem (parkety, žaluzie místo závěsů, žádné ozdobné dečky atd.). Vyvarujete
se tak případnému styku s alergeny (alergiky se můžete stát
klidně i v 35 letech.)
9. Velmi komfortní je navázat ložnici na koupelnu. Pokud to
jde, zkuste tyto dvě místnosti spojit. Nemáte-li již malé
děti anebo někoho, kdo by z koupelny mohl pohledem narušovat soukromí vaší ložnice, zvažte případné prosklené
dveře mezi koupelnou a ložnicí.
10. Nedělejte si z ložnice skladiště, i ložnice jako taková by
měla „volně dýchat“. I zde platí, že méně bývá více.
Text: Jana Abelson Tržilová, foto: SAMphoto.cz
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Uvolnění a relaxace
=
wellness a koupelna

Každý den začíná i končí v koupelně. Opravdová relaxace je
otázkou wellnessu, speciálních programů, či různého rozmazlování vodními paprsky. Maximálním cílem je nejenom očista
těla , ale i docílení perfektní pohody. Naším hlavním úkolem
je vás dokázat obklopit dokonalými produkty navrženými jen
pro tento účel. Koupelna by měla být zařízena nejenom dokonale funkčně, perfektně ergonomicky a designově.
V koupelně trávíme, aniž si to uvědomíme, velkou část našeho
dne. Abychom dokázali provést simulaci rozmístění produktů, používáme počítačovou grafiku. To již je po několik let
běžným standardem. I když nemůže nahradit potěšení sáhnout
si na perfektní produkty firmy Dornbracht, která vyrábí vodovodní armatury a zejména fantastické sprchovací sestavy, které
můžou být v té nejvyšší konfiguraci řízené počítačem. Očistná
lázeň v těchto zařízeních je naprosto rozmazlující. A o to
jde. Koupelnový nábytek od firmy Alape je dalším skvělým
designovým prvkem, kde se navíc kloubí design s perfektní
funkčností. Vždy doporučujeme použít dokonalé vany, které
mohou být vybavené hydromasážními systémy a to již po
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desítky let nabízí například firma Jacuzzi, nebo chcete-li v ocelovém provedení firma Kaldewei. Každá koupelna by měla mít
zajímavé obklady a dlažby. Dnešní trend je jednoznačně ve
velkoformátovém provedení, které již standardně nabízí většina
renomovaných výrobců.
Wellness je o dokonalém uvolnění, regeneraci sil, koncentraci
energie… Pokud nám nestačí kvalitní sprchovací program
a vany, můžeme samozřejmě využít parní boxy, turecké lázně,
minibazény, sauny, prostě vše, kde se můžeme v dokonalé
symbióze vody, páry a tepla, naprosto uvolnit. To vše je svět
wellness.
V našem novém studiu vám nabízíme všechny nejnovější trendy prémiových německých výrobců. Samozřejmostí je kompletní servis od vámi vyslovené myšlenky, kterou změníme na
podobu grafického návrhu. Doplníme vizualizaci o kompletní
řešení veškerých médií, jejich rozmístění a návaznosti na další
profese. Naši pracovníci vám zajistí plný servis po technické
stránce, jsou schopni se podílet na realizaci a zajistit montáž.
Záruční a pozáruční servis je samozřejmostí.

AQUA PLUS BOHEMIA, s.r.o.
Okružní 1467, 26601 Beroun
Tel.: 311625626
Fax: 311 626 024
GSM: 603 599 777
Email: info@aqua-plus.cz
www.aqua-plus.cz
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Zařizujeme
„Koupelna je na celý život.“ Slyšíte babiččina slova a na tváři se vám objeví lehký úsměv. Ne, ne. Je
jiná doba a výrobci neustále nabízejí nová a zajímavá řešení, pomyslíte si. Deset, maximálně patnáct let a pak to chce od základu změnit!
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Zařídit novou koupelnu je jedna z nejoblíbenějších činností.
Kdo by si nepřál mít útulnou a přitom teplou koupelnu? Doba
se ale mění a s ní i nároky na její zařízení. Tato část bytu či
domu zkrátka už dávno neslouží jen k očistě těla.

Očista těla a regenerace ducha

Za poslední desetiletí se koupelny skutečně výrazně změnily. Už neslouží jen k očistě těla, ale i k regeneraci ducha. Do
popředí se dostává wellness styl, který klade důraz na příjemný
pocit pohody a blahobytu v intimním soukromí koupelny, která
člověku kromě hygienického užitku přináší i celkovou relaxaci.
Do koupelen se tak stěhují kromě obvyklého vybavení bazény,
různé hydromasážní systémy, odpočinková lůžka a podobně.
Fantazie a kreativita současných designérů se již dávno povznesla nad původní všednost a pouhou funkčnost koupelen.
Nabízí se nám nepřeberné možnosti. A s tím vším ale samozřejmě roste i cena. Celkové koupelnové vybavení základním sortimentem trhu (dlažba, obkladačky, sanitární zařízení, koupelnový nábytek, osvětlení) se často cenou vyrovná částce, kterou
zaplatíme za zahraniční automobil. Proto je důležité, abychom
si před zařizováním koupelny ujasnili, jaké požadavky na ni
budeme klást, uvědomit si, zda máme na tyto požadavky dostatečný prostor a kolik peněz do ní míníme investovat. Pak už jen
stačí porozhlédnout se po trhu a vybírat.

Plánovat a plánovat

Zařídit koupelnu tak, aby spolehlivě sloužila dlouhá léta
a zároveň byla patřičně estetická, není právě snadný úkol. Kdo
stojí před rozhodnutím, jak vybavit novou koupelnu, zvažuje
pochopitelně také své finanční možnosti. Většinou chceme skutečně jednoduchou, elegantní a stylovou koupelnu, která bude
vyhovovat všem individuálním požadavkům. Komu se zdá, že
už tady všechno bylo, nebo že se tvary zařizovacích předmětů
dlouhá léta výrazně neměnily, ten se mýlí. Výrobci přicházejí
s novými sériemi svých produktů a snaží se společně s designéry skloubit jejich praktickou a estetickou stránku. Život uhání
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stále rychlejším tempem, a to není zrovna fakt, který by svědčil
ve prospěch kvality našeho žití. Dopředu si zvolte design
koupelny, který by měl ladit s celým bytem. Dále je důležité
skloubit prostorové možnosti s funkčností.
Jaké nástrahy na nás mohou při realizaci nové koupelny čekat?
Je jich samozřejmě mnoho a vždy se odvíjejí od konkrétního
případu. Obecně je ale zapotřebí myslet na běžnou údržbu
a dodatečnou opravu baterií a sifonů, ke kterým je nutné umožnit přístup. Myslet do budoucna se vyplatí i při volbě zařízení
s hydromasážním systémem, které by mělo mít v rozvaděči
osazený samostatný jistič a chránič. Pokud se na to zapomene,
musí se elektroinstalace dodatečně sekat, a to se už klientovi
většinou nechce. Zvláštní pozornost bychom měli věnovat
i vanám, které mají tvarovaný horní okraj. Pokud obkladač
není informován o tvaru vany a zná pouze její výšku, obkládá
dlaždicemi jen do této uvedené výšky. Jenže vana se zvlněným okrajem má rozdílné výšky, takže se může snadno stát,
že po přisazení vany zůstane zeď nad ní neobložená. Jsou
tu ale i další drobnosti, na které bychom měli ještě myslet - například umyvadlo pod oknem, které nedovoluje umístění zrcadla nebo okno nad vanou, které se pak obtížně otevírá i zavírá.

Řešení vždycky existuje

Vyjmenovali jsme několik základních úskalí, která mohou
nastat, pokud nebudeme dobře připraveni. Ale jak vlastně koupelnový prostor pojmout? Nabídka je opravdu široká a prostor
bývá nevelký. Nejprve je nutné klienta dobře informovat o tom,
jaké výrobky trh nabízí, aby věděl, z čeho je možné vybírat.
Ideální je samozřejmě varianta, kdy se do prostoru vejdou
všechny zařizovací předměty, tedy vana, sprchový kout, jedno
nebo dvě umyvadla, popřípadě toaleta a bidet. Není-li možné
do prostoru instalovat všechny prvky, musíme ubírat. A odkud
začít? V první řadě je třeba zohlednit potřeby majitele. Pokud nepreferuje koupel ve vaně, je na místě zvolit sprchový
kout, čímž zůstane více místa třeba na prostornější umyvadlo.
V domech je pak nejvhodnější navrhnout koupelnové zařízení

Naše společnost nabízí širokou škálu obkladů a dlažeb již od roku 1991.
Za tuto dobu se u nás prodalo velké množství obkladů do koupelen a kuchyní, vnitřní i venkovní dlažby, dlažby slinuté i glazované, mozaik či listel. Vzhled i rozměry obkladů a dlažeb se po tuto dobu dosti obměnil.Dříve se vyráběly menší rozměry a
vzhledem připomínajících mramor, přes rustikální vzory až po nynější pastelové barvy a napodobeniny dřeva. Obklady a dlažby
se vyrábějí ve větších rozměrech, kde dlažba 60 x 60 cm či obklad 30 x 120 cm není výjimkou.
Naše společnost se zabývá prodejem jak formou velkoobchodu s našimi smluvními partnery, tak maloobchodem. Areál naší
firmy se nachází na okraji Staré Boleslavi jen pár stovek metrů od sjezdu z rychlostní komunikace R 10 Praha - Mladá Boleslav.
Z Černého Mostu k nám dojedete po této komunikaci pohodlně za 10 minut.
Nabízíme vám kompletní služby v obkladových materiálech, jak kuchyňské obklady, koupelnové obklady a dlažby, tak dlažby
do interiérů či venkovní mrazuvzdorné dlažby a to od tuzemských i zahraničních výrobců. Mezi prioritní sortiment patří obklady
a dlažby výrobců RAKO, ZORKA, KERAMIKA PARADYZ, KERAMIKA OPOCZNO, CERSANIT.
Najdete u nás vodovodní baterie české firmy Slezák-RAV cz., tepelné rohože DEVI a RAYCHEM, koupelnový nábytek,
vany, umyvadla, sprchové kouty a další vybavení koupelen.
Jsme připraveni naslouchat vašim přáním a požadavkům a dle možností je uspokojit.
Adresa: Boleslavská 1377, 250 01, Stará Boleslav, www.kerabo.cz
Prodejní doba: Po: 8,00 – 18,00

Út. – Pá: - 8,00 – 17,00

So: 8,30 – 12,00
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ještě před samotným začátkem stavebních prací, protože tehdy
je možné posunout příčky. Zvětšením, byť třeba jen o 5–10
cm, můžeme docílit možnosti instalování všech požadovaných předmětů. A jak si počínat ve zcela malých koupelnách?
Naštěstí výrobci pamatují i na tyto prostory a nabízejí ucelené
kolekce s komprimovanými tvary, takže uživatel může mít
i nevelký prostor zařízený poměrně komfortně.

Základní umývadlo

Jedním z prvků, které tvoří nepostradatelnou součást vybavení koupelen prakticky od dob jejich vzniku, je umývadlo.
Pokud to dovoluje prostor, je lépe mít umývadla dvě. S tím, že
přední hrana umývadla by měla být ve výšce 85 - 90 cm, podle
výšky postavy. Pokud máme dvě, jejich středy by měly být od
sebe vzdáleny alespoň 100 cm. Pokud chceme mít umývadlo
zabudováno do nábytku, musíme počítat s 90 cm od skříňky
ke skříňce. Tradičním materiálem pro jeho výrobu je speciální
sanitární keramika, která díky nepropustné glazuře zaručuje
výrobku stálou barevnost, lesk a především funkčnost. Navíc je
odolná vůči poškrábání, rzi, otěru i běžným domácím chemikáliím. Vodní kámen, který se usazuje na hladkém povrchu,
lze snadno odstranit speciálními přípravky nebo jednoduše
směsí octa a vody. Současný trh však nabízí výběr umývadel
i z dalších materiálů - akrylátu, skla, nerezového kovu či dřeva.
U těchto specialit je ale samozřejmě třeba počítat s poněkud
vyšší cenou a především s tím, že netradiční prvek vyžaduje
také netradiční, nebo alespoň ve stejném stylu zařízené okolí.
Dnes se většinou dodávají kompletní umývadlové stěny. Ty
mají výhodu v tom, že již je vyřešeno skrytí odpadních rour ve
skříňce. Určitě stojí za to vybavit prostor nad umývadlem co
největším zrcadlem. Za prvé to zvětšuje celý prostor a za druhé,
na vlastní hygienu je dobré dobře vidět.

Hup do vany

Dále nesmí v koupelně scházet vana. Záleží na našem výběru, zda si vybereme vanu anatomicky tvarovanou, masážní,
standardní. Též si můžeme vybrat i vanu různých tvarů. Může
být klasická podlouhlá, okrouhlá, rohová různých rozměrů
a délek. Vana ale není předmět, který je možno snadno kdykoliv vyměnit. Při výběru nové vany myslete proto na budoucnost
a volte tvar, který se “neokouká”. Jistě jste si již všimli, že
klasická obdélníková vana je minulostí. Dnes jsou k dispozici
vany rohové, různě tvarované, vany pro dva a stále více se do
podvědomí veřejnosti dostávají i hydromasážní vany, které
nahrazují whirlpooly. Běžné vířivé, perličkové nebo kombinované systémy masáží lze ještě dále vylepšovat například
o bioenergetickou hydromasáž, u které se využívá účinek
klasické hydromasáže ve spojení s účinkem bioenergetické
terapie (působení rostlinných esencí, vibrací světelné energie
a hudebních vibrací), nebo o hydrosonickou
masáž, využívající tepelné
a mechanické působení ultrazvuku, která
pozitivně působí
na pokožku a brání vzniku kožních
nemocí. Nezapomínejte
na důležitý fakt, že drtivá
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většina zmíněných netradičních van má několikanásobně větší
objem, a tím roste spotřeba vody. Jestliže disponujete malým
prostorem, a přesto byste rádi měli v koupelně vanu, obraťte se
na firmy, které vyrábějí vany na zakázky z umělého mramoru.
Mnohdy se takové vany vyrábějí téměř ručně a lze je vyrobit
přímo na míru právě do té vaší koupelny.

Sprchový kout a nábytek

Dále by v koupelně měl být samostatný sprchový kout, který
šetří vodu a energii. Sprchování je mnohem zdravější než
koupání. I zde je možno vybírat z rozličných velikostí, barev,
tvarů a různých masážních systémů. Dno sprchového koutu by
vždy mělo být protiskluzové. Nepostradatelný je dobře větratelný koupelnový nábytek. Součástí českých koupelen je stále
pračka, proto je také nábytek nepostradatelný. Schová prací
prostředky, toaletní potřeby, koupelnový textil a špinavé prádlo.
Pokud jde o topení, je koupelna v zimním období vyhřívána
nejčastěji radiátory, ale pokud jde o letní období, neměl by koupelně scházet náhradní zdroj pro případné přitopení. Protože
jde většinou o elektrické výrobky, je nutné, abychom dodržovali všechna pravidla bezpečného provozu. A pokud nemáme
speciální místnost pro toaletu, přiřadíme do koupelny ještě WC,
popřípadě bidet a pisoár.

Koupelna pro náročnější

Koupelna pro náročnější a movitější může mít mnohem více
zařízení a podob. Například může být spojena lehkou příčkou
s domácí tělocvičnou. Pokud ovšem nepostrádá okno a dostatek
prostoru. Relaxační lehátko a CD přehrávač pro zpříjemnění cvičení či relaxace zde mohou též najít místo. Můžeme si
pořídit solárium a tak si udržet opálení do dalšího léta. Dalším
moderním hitem je hot tub. Jedná se o tak zvanou americkou
lázeň, která je určena především pro provoz venku, neboť jde
o rozměrný masážní bazén, ale v současnosti ho lze instalovat do hal, na terasu či do prostoru blízko domácí tělocvičny.
Nejrůznější masážní střiky a vodní radovánky nám poskytnou
možnost dokonalého uvolnění. Je možno pořídit si i saunu.
Moderní saunu lze již přestěhovat ze zahrad přímo do interiéru.
Můžeme ji vestavět i do rohu koupelny. Jedná se o specialitu
především pro milovníky vody v plynném podobenství. Dnes
jsou ale na trhu i moderní infrasauny, které zaberou v případě
potřeby i velmi malý prostor.
Text: Jana Abelson Tržilová
Zdroj: tvujdum.cz, interier-hyperbydleni.cz
Foto: SAMphoto.cz
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koupelnová centra
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a využijte jedinečných výhod
� Reality koutek – model pro sestavení

reálné koupelny 1:1 v požadovaných rozměrech
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Reality koutek

V případě, že si nejste stoprocentně jisti,
bude-li vám vaše nová koupelna vyhovovat,
určitě oceníte jedinečnou zákaznickou
službu »Reality koutku«. Není důležité, zda
máte vaší koupelnu zatím pouze na papíře,
nebo se chystáte rekonstruovat koupelnu
stávající. Přijďte se svým návrhem do našich
koupelnových center a svěřte se do péče našich odborníků. Ti vám postaví reálný model
vaší koupelny v měřítku 1:1 s kompletním
rozmístěním všech prvků. Zjistíte, jaká je optimální výška umyvadla, zda vám vyhovuje
rozmístění koupelnového nábytku nebo jestli
jste zvolili správný tvar a velikost vany či
sprchového koutu. Pouze tak se přesvědčíte,
zda je představa vaší koupelny reálná
a funkční a zda se v ní budete cítit opravdu
dobře.

Využití jedinečné služby reality koutu zajistí hladký průběh stavby vaší koupelny a umožní vám
vyhnout se případným pozdějším úpravám, které jsou jak finančně tak časově náročné.
Vaše míry rozhodují
o komfortu vašeho
koupání. Vyzkoušejte si ve které
vaně se, díky této
sofistikované
a velmi praktické
službě, budete cítit
nejlépe.

Vanový test

Design vaší vany je sice důležitý, ale nejpodstatnější je, abyste se v ní cítili pohodlně.
Pro různé lidi se hodí různé typy van. Při výběru je rozhodující vnitřní tvar stejně jako
délka, šířka a výška vodního sloupce. V našich koupelnových centrech vám prostřednictvím Vanového testu nabízíme jedinečnou službu vyzkoušet si »na vlastní kůži«,
který typ a velikost vany bude beze zbytku
splňovat vaše požadavky.

Sprchový test

Jedním ze základních předpokladů funkčnosti sprchového koutu je jeho velikost.
Naši zkušení odborníci vám na místě předvedou reálný model vybraného sprchového
koutu a vy si tak – bez namočení – můžete
vyzkoušet, jaký je rozdíl v jednotlivých typech
a velikostech. Sami zjistíte, kolik prostoru při
sprchování skutečně potřebujete a zaručeně
si pořídíte to, co vám bude stoprocentně vyhovovat a dělat radost den co den.
Další součástí Sprchového testu je možnost
reálně si vyzkoušet jednotlivé typy sprchových hlavic a prakticky vyzkoušet všechny
funkce, které nabízejí. Uvidíte například rozdíl mezi běžnou a masážní hlavicí, vyzkoušíte si, zda se vám zvolený typ hlavice dobře
drží v ruce a zda vám vyhovuje tvar a intenzita proudu vody.
�

k o u p e l n y

Pokud se rozhodnete vybavit vaší koupelnu
sprchovým koutem, určitě využijte tuto
neocenitelnou službu.

s

v á š n í

Zelené bydlení
Chcete bydlet v klidné části Prahy uprostřed zeleně ale ne zas tak daleko od centra? Pak by se vaší
novou adresou mohl stat projekt Zelený Botič, třeba jeden ze šesti originálně řešených obytných
domů mezi Práčskou ulicí a uklidňujícím tokem Botiče.

Okolí Botiče na Praze 10 je ideální kombinací klidné lokality
s dobrou dopravní dostupností. “Největším lákadlem tohoto projektu je bezpochyby všudypřítomná zeleň v chráněné
lokalitě botičského biokoridoru a jedinečný výhled z teras do
nezastavitelného prostranství. Nejbližší budova se bude nacházet 3 kilometry daleko,
vyjdete z domu a budete si připadat jako na venkově. Budete
vlastně bydlet ve městě a v přírodě zároveň,” láká své potenciální klienty Filip Schroll, vedoucí prodeje a marketingu
společnosti Geosan Development, a.s. Ta více než 10 let patří
mezi silné a stabilní developerské firmy. Nové byty staví v těch
nejatraktivnějších pražských lokalitách s cílem uspokojit i ty
nejnáročnější klienty s požadavky na vysokou kvalitu bydlení,
zachování přírody v okolí a na spokojenost klientů. A to je
případ i tohoto projektu.

Zelený Botič

Projekt v první etapě zahrnuje dva domy s menšími byty, na
kterou bude navazovat etapa druhá se čtyřmi viladomy. “Tato
etapa, v jejíž nabídce máme spíše menší byty a cenově velmi
lákavé garsonky vhodné jako startovní byty, nebo investice,
se už realizuje, kolaudace proběhne na jaře příštího roku,”
pokračuje Filip Schroll. Pokud ale lačníte po luxusu a dechzarážejícím výhledu, počkejte si na etapu druhou, která bude
zahrnovat 4 kaskádové domy s jižními terasovými byty a luxusními střešními a hlavně maximálně prosluněnými penthousy.
Krásný výhled z jednoho z balkónů

“Některé části domu budou obloženy dřevěnou fasádou, ještě
větším lákadlem ale budou obrovské terasy s dřevěnou podlahou. Dřevo bude mimochodem dominovat i interieru v podobě
dřevěných podlah i oken, což souznění s přírodou ještě vice
umocní. Co se ostatního vybavení týče, to budeme s klientem
řešit individuálně. Spolupracujeme například s koupelnovým
studiem Ptáček, které nabízí velmi kvalitní koupelny v rozmanitých designech. K dispozici bude katalog klientských změn,
díky kterému bude mít klient možnost využít služeb partnerů,
např. kuchyňských studií, bytových designer nebo si byt nechat
vybavit velmi moderní inteligentní domácností. Objekt, jehož
součástí bude i dětské hřiště, bude oplocený, prostor společné
zahrady bude jen pro účely těch, kteří v projektu budou bydlet..
Co se rozměru jednotlivých bytů týče, je možné si vybrat ze
široké nabídky dispozic 2kk-4kk, s tím, že všechny vyhovují
snížené sazbě DPH. V případě zájmu o spojení více bytů jsme
připraveni maximálně vyhovět individuálním potřebám a představám klienta .
Kolaudace objektu je naplánovaná na polovinu roku 2013,
pokud ale klient byt zaplatí do konce roku, dostane pojistnou záruku na uhrazenou částku a zároveň tak ušetří 7 a půl
procenta na DPH. “Ceny nemovitostí jsou v současné době na
dně, je tedy nejlepší doba do bydlení investovat. My nabízíme
nadstandardní bydlení, jehož cena by v době konjunktury byla
mnohem vyšší. Jsem přesvědčený, že naše ceny jsou odpovídající,” uzavírá Filip Schroll.

Akciová společnost Geosan Development, a.s byla založena v roce 1998 s původním názvem HOMOLKA GROUP
a.s. s cílem developersky připravit a následně realizovat
výstavbu obytného souboru Homolka v Praze 5. V roce
2001 do společnosti vstoupila akciová společnost GEOSAN GROUP, díky níž GEOSAN DEVELOPMENT
a.s. získala silného partnera pro realizace svých projektů.
Prvním realizovaným projektem GEOSAN DEVELOPMENT a.s. byl Obytný soubor Homolka, po němž následoval projekt Kondominium Hamr v Praze 10 Záběhlicích,
obytný soubor Jemnická v Praze 4 – Michli, obytný dům
Lublaňská, Vídeňský dvůr, residence v srdci Poděbrad,
u Motolské hrušky, Bytový soubor Bohdalec, II. Etapa
pojektu U Hamerského rybníka či bytový dům Antal.
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BYDLENÍ V NOVÉM

NEBO NOVĚ??
Když jsem si nedávno prohlížela katalogy nábytkových firem s nejnovějšími trendy, musím přiznat, že jsem tiše záviděla. Taky mi bylo
tak trochu smutno. „Na to nikdy nebudu mít!“, pomyslela jsem si.
Ostatně, myslím, že nejsem sama, koho podobná věta při pohledu
na ty krásné věcičky napadne.
Ale na druhou stranu, zoufalství není na místě. Český člověk
si poradí s ledasčíms a šikovná ženská ruka dokáže zázraky!
S drobnými úpravami a doplňky „ za pár korun“ se dá z vašeho
bytečku vykouzlit originální hnízdečko. Stačí zapojit fantazii,
poohlédnout se po cenové výhodných nabídkách, tzv. letních
akcích nebo sednout k počítači, proběhnout internet a nový
krásný byt máte co nevidět.

Výstavky musí do koše.

Než se pustíte do výběru doplňků, měli byste si na ně ovšem
udělat místo. Nepotřebné drobnosti (plyšáci, polorozbité obrázky, pohlednice, různé „výstavky“ a podobně) vyhoďte. Já vím,
že vám bude srdce krvácet, když památeční půllitr s uraženým
ouškem skončí v koši hned vedle zmuchlané fotografie vašeho
prvního vozu, ale děláte to pro dobro věci. Opravdu už je
všechno harampádí pryč? Potom můžeme začít.
Velkou změnu do vašeho obýváku přinesou látky – přehozy,
závěsy, polštáře nebo nové koberečky. Pokud máte černá křesla
a bílé stěny, můžete popustit uzdu své fantazie nejen v barvách,
ale i vzorech. Designéry už jednoduchý styl omrzel, proto vám
v nábytkové studie a katalogy nabídnou etno vzory, motivy
květin i zvířátek.
Nezapomeňte do barev a odstínů sladit všechny doplňky (vázičky, mističky, věšáčky, tácky v kuchyni, zrcadla, obrázky,…)
a nebo vše řešit doplňky z kovu a čirého skla. Samozřejmě
myslete také na praktickou stránku nové výbavy bytu.

Jaké barvy zvolit?

Možná váháte, jaká barva by měla interiéru dominovat. Je
dobré si uvědomit, že bílá barva má schopnost nejen prostor
prosvětlit, ale i opticky zvětšit.
Zdá-li se vám ovšem bílá příliš „obyčejná“, můžete podobného
efektu docílit i světlými pastelovými barvami. Vaše místnosti
získají měkký a teplý nádech.
Máte-li rádi slunce, můžete si ho přivést až do vašeho domu či
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bytu, zvolíte-li si žlutou barvu. Použijete-li světlý odstín žluté
i na stěny, bude místnost zářit.Určitě nic nezkazíte, zvolíte-li
některé doplňky v oranžové. Velmi hezky bude vypadat i dřevo,
pokud bude opatřeno vhodnou úpravou otěru a vodě odolnou
povrchovou úpravou.
Po stále oblíbených teplých barvách přicházejí na řadu i studené, zejména mořská kombinace zelené a modré. Nesmíte
zapomenout na to, že v místnosti s teplými barvami budete mít
pocit, že je až o sedm stupňů Celsia víc, než ve skutečnosti
opravdu je.
V případě, že jsou vaše místnosti zařízené tvarově jednoduchým nábytkem, zkuste je oživit nějakou výraznou barvou.
Velmi dobře vypadá tmavě zelená nebo modrá.
Zvolíte-li si červenou, věřte, že přinese do vašeho domova
„oheň a teplo“. Červená je veselá a odvážná a jistě vám pomůže udržet si neustále dobrou náladu. Pobývat v takové místnosti
přináší radost.
Upřednostňujete-li přírodní materiály, volte dřevo a dřevěné či
proutěné doplňky. Místnost vám bude připadat blízká od prvního okamžiku. Bude působit teplým a uklidňujícím dojmem.
Patříte-li mezi náročné zákazníky a chcete-li si dopřát „trochu“
luxusu, i pro vás je tu možnost volby. Doplňky nového tisíciletí – hliník a nerez, solidní a odolný materiál, který se snadno
udržuje. Vzdušně a elegantně působí kombinace kovu a skla.
Proto si vedle látkových doplňků dopřejte i kovové, skleněné
nebo porcelánové.

Drobnosti, které dělají domov

Samozřejmě nesmíte zapomenout na doplňky. Vázy nemusíte
použít jen na květiny. Svým vzhledem budou lákat, pokud do
nich nasypete mušle a oblázky z vaší dovolené. Lépe než jedna
jednoduchá váza vypadají hned tři vedle sebe – větší, menší,
nejmenší…
Vašemu obývacímu pokoji udělají radost svíčky. Říká se, že
jejich světlo lichotí nejen ženské kráse, ale i kráse interiéru. Při

výběru svícnu si dejte záležet. Sebekrásnější svícen, ze kterého
vám bude kapat vosk přímo na konferenční stolek, vás jistě
nepotěší a skončí nejspíše zapomenut někde v koutě.
Tak pojďme ze světa fantazie do reality, nebuďme leniví a dejme se do práce. Nově se přeci dá bydlet i ve starém.

Než se do toho pustíte
1.
2.

3.

Dříve než vyrazíte do obchodu pro látky a doplňky, musíte
mít jasno, v jakém stylu chcete nový prostor mít.
Pokud nepatříte mezi schopné designery, můžete si vzít na
pomoc katalogy některých větších firem, které už představují hotové interiéry, případně nabízejí celé kolekce
navzájem sladěných výrobků.
Mějte na paměti, že stejné věci se dají koupit za různé ceny
– vyplatí se objet pár obchodů a zjistit cenovou nabídku.
Ještě lepší možností je pak předem se informovat prostřednictvím internetu. Obvykle platí, že z pohodlí domova

4.

5.

6.
7.

nakoupíme nejvýhodněji.
Připojení k internetu oceníte i z mnoha dalších důvodů.
Především vám dopřeje dostatek času a prostoru promyslet
si, co by se vám hodilo a co by právě ve vašem bytě dobře
vypadalo.
Změna by měla být zásadní – nové potahy na židle nevyniknou vedle starých závěsů. Naopak pokud k nim pořídíte
i květináče, rámečky na obrázky nebo třeba prostírání,
interiér to změní k nepoznání.
Pokud nemáte příliš peněz, směřujte do obchodů, kde lze
pořídit doplňky a drobný nábytek bez povrchové úpravy.
Natřít ho zvládnete samy a ušetříte až polovinu ceny.
Nebojte se experimentovat. Pohrát si s kamínky, mušličkami, nebo třeba provázky a mašličkami. Jde jen o to, aby
styl byl jednotný.
–if-,
foto: SAMphoto.cz
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To, že dobré osvětlení může dodat interiéru tu správnou atmosféru asi není potřeba dlouze vysvětlovat. Pokud se tedy chystáte na rekonstrukci domu, či bytu, případně stavíte přímo nový byt, měli
byste se v klidu posadit a promyslet, kde se světlo hodí a kde by se vám líbilo a při stavbě pak
na něj pamatovat a vyvést na potřebném místě elektrické rozvody.
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správné
osvětlení?
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Ale ani pokud na náročnou rekonstrukci nepomýšlíte, není vše
ztraceno. Jen je třeba přistupovat k problému trochu jinak.
Nejprve tedy, pokud chceme řešit osvětlení komplexně. Pak
si musíme uvědomit, že je můžeme rozdělit do dvou skupin
– na centrální a lokální. Centrálním osvětlením se rozumí
světlo ve středu místnosti, které se zpravidla umisťuje ve všech
místnostech od chodeb, hal, kuchyní, dětských pokojů, ložnic
až po obývací pokoje. Pro centrální osvětlení je možné vybírat
z nejrůznějších druhů stropnic, lustrů, lišt s bodovkami atd.
Vybavit tyto pokoje pouze centrálním osvětlením však mnohdy
nestačí. A tady můžeme využít lokální osvětlení, které osvětluje už konkrétní kout či předmět, jako je například psací stůl
v pokoji či pracovně, v ložnici noční stolek, v obývacím pokoji
konferenční stůl, v kuchyni pracovní deska a podobně.
K tomuto účelu se hodí nástěnná, bodová nebo LED svítidla.
Pokud v další fázi váháte, zda pro osvětlení místnosti vybrat
klasické žárovky (pokud se vám tedy podaří je ještě někde zakoupit) či zářivky, vězte, že zářivky se vyplatí pouze tam, kde
světlo nezapínáme a nerozsvěcujeme příliš často. Pro zářivky je
příznačné, že trvá poněkud delší dobu, než se ´rozhoří´ (nastartují). Vhodnější nežli na chodby proto jsou do kuchyní či koupelen, kde se světlo často používá jen krátkodobě.

Koupelna

V koupelně je především nutné dbát na bezpečnost. Je zde totiž
extrémně vlhko, proto je nutné dodržovat platné bezpečnostní normy. Je třeba si uvědomit, že přívod elektrické energie
nemůže být umístěn kdekoli se nám zlíbí. I když nejsou voda
a elektrický proud žádnými kamarády, vycházet spolu zkrátka
musí, a tak je tomu i v koupelně. Správným umístěním zásuvek
a osvětlení a zvolením správného typu můžeme předejít úrazům
elektrickým proudem. Minimalizaci rizik je možné dosáhnout
umístěním zásuvek pro ´leváky´ a ´praváky´. Do koupelen
vybírejte zásadně nízkovoltové osvětlení (pod 12 V), vhodně
zakrytované.
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Koupelna je obecně rozdělena do zón 0, 1, 2, 3, přičemž zóna
0 je ve vaně, zóna 1 nad vanou do výšky 2, 25 m včetně vany,
zóna 2 od podlahy do výšky 2, 25 m a 60 cm od vany. V těchto
zónách se nedoporučuje umisťovat žádné elektrické předměty, pokud to není nezbytně nutné. V zóně 3 musí být zásuvky
jištěné proudovým chráničem 30 mA. U sprchových boxů jsou
zóny podobné jako u vany. V neposlední řadě určitě nepodceňujte materiál osvětlení. Vybírejte kvalitní slitiny, které nebudou vyšší vlhkostí korodovat. Při výběru osvětlení se raději
v tomto případě poraďte s odborníkem.
Určitě je dobré umístit je ve středu místnosti (již zmíněné centrální osvětlení), které je v tomto případě nejvhodnější vestavěné nebo přisazené. Tento světelný zdroj však nestačí, světlo by
nemělo chybět například nad zrcadlem. Mělo by být umístěné
tak, aby se světlo od zrcadla neodráželo a aby vás neoslňovalo.
Ideální tedy je volit světla s matným sklem. Osvětlení zrcadla
můžete umístit nad či vedle něj. Světla mohou být umístěna
na rampě či zabudovaná v nábytkové sestavě nebo v samotném
zrcadle. Kromě těchto základních svítidel můžete koupelnu
vybavit také doplňkovými světly zabudovanými ve zdi - bodovkami, které využijete například při relaxaci. Svítidla můžete
vybírat v různých barvách světla či různé intenzitě osvětlení.
Vaše koupelna tak získá naprosto jiné světlo.

Kuchyň

Pro kuchyň platí, že zde není světla nikdy dost. Kromě osvětlení pracovní desky, které je nutností, se také používá speciální
osvětlení nábytkových skříněk, které však už plní funkci více
estetickou nežli praktickou. Pro kuchyň se nejlépe hodí zářivkové osvětlení, které může svítit bílým nebo žlutým světlem.
Zářivky se vyrábějí v různých délkách. Obvykle se připevňují
zespodu horní kuchyňské skříňky. Je možné napojit je přímo
ke zdroji elektřiny, nebo je zapojit do zásuvky. Tyto druhy
osvětlení na sobě obvykle mají vlastní vypínač.
Kromě zářivek je v kuchyni možné efektně využít bodového
osvětlení, které můžeme podle potřeby natáčet různými směry.
Dál nesmíme zapomenout vyvést kabely pro osvětlení nad

www.osram.cz

Inovační LED svítidla pro váš domov –
skvělé prostředí pro život.
Vytvoření moderního osvětlení je velmi snadné - použijte LED DECO® FLEX - pružné
svítící LED pásky, nebo variabilní závěsná svítidla POWERstixx®. Potřebujete-li hodně
světla do malého prostoru, je řešením elegantní svítidlo QOD®.
K dostání v síti hobby marketu BAUHAUS.

POWERstixx®
LED DECO® FLEX

QOD®

jídelním stolem. K tomuto účelu se hodí stropní osvětlení, lišty
s bodovkami nebo nejrůznější závěsná osvětlení, která pak
mohou být velice dekorativní. Pozor však, aby nebyla příliš
nízko nad stolem a nepřekážela. Vybírejte raději takové závěsné
svítidlo, jehož výšku lze podle potřeby upravit.

Obývací pokoj

V obývacím pokoji nejvíc využijete světlo nad konferenčním
stolem a vybírat můžete stejný druh svítidel jako nad stůl jídelní. Obvykle však platí, že pro obývací pokoj vybíráme světla,
která jdou ruku v ruce s designem celého interiéru. Vyhýbejte
se však příliš zdobným, která jsou jednak náročná na údržbu
a za pár let už nemusí být příliš vkusná. Dále se pak zaměřte,
kde budete světlo potřebovat nejvíc. Určitě se hodí nad pohovkou, křeslem či jinde k prosvětlení tmavého kouta. K takovým
účelům je ideální bodové či nástěnné osvětlení. Další možností
jsou stojací lampy, které jsou doplňkovým zdrojem osvětlení.
Potřebujete pouze zapojit zdroj do zásuvky.

Ložnice

V ložnici byste kromě centrálního osvětlení neměli zapomenout
na umístění osvětlení nástěnného či bodového, z každé strany
postele. To ocení hlavně ti, kteří si v posteli rádi čtou. Navíc
máte toto světlo po ruce, kdykoli v noci potřebujete vstát.
A pokud jste tak neučinili, nevadí, noční stolek můžete později
doplnit o malé stolní lampy, které poslouží stejnému účelu.

Dětský pokoj a pracovna

Zde by nemělo kromě centrálního osvětlení chybět světlo
u psacího stolu a postele. Ideální jsou k tomuto účelu bodovky
či nástěnná svítidla. Pro psací stůl se však nejlépe hodí lampa.
K dětským postelím se často umisťují speciální dětská svíti-

dla, která vydávají světlo tlumené. To děti při usínání neruší.
Nemělo by zde však chybět klasické osvětlení u postele, které
dítě může použít při čtení.

Hala a chodba

V halách a chodbách se nejčastěji používají stropní či nástěnná
svítidla. Vypínač umístěte vždy co nejblíž ke dveřím, abyste
měli světlo hned po ruce. Dobrým tipem je umístění LED diod
z boku schodnic na schodištích nebo na chodbách vedle dětského pokoje. Ideálně se pro tento účel hodí světla v jednotném
barevném tónu (například modré či zelené). Toto světlo oceníte,
pokud v noci často vstáváte například k dětem nebo na toaletu.
Ostré světlo, pokud ještě napůl spíte, není právě příjemné. LED
diody jsou pro vás světelnými body, které každého svým správným umístěním navedou tam, kam potřebuje. Navíc je jejich
spotřeba elektrické energie zanedbatelná.

Lampy a jiné designové prvky

Pokud zjistíte, že někde světlo chybí, nezoufejte. Právě jsme
se dostali ke kapitole – jak si pomocí osvětlení vylepšit byt,
i když nemám na nákladnou rekonstrukci. Jak již jsme se
v textu zmínili ještě existují doplňkové světelné zdroje jako
stojací či stolní lampy, které chybějící světlo nahradí. V případě, že nejste zastánci bodovek či nástěnného osvětlení a raději
používáte lampy, a máte-li možnost, pamatujte ve odpovídající
fázi stavby na dostatek zásuvek pro umístění světelného zdroje.
Pokud už rekonstruovat nebudete, budete muset vyjít s tím, co
máte. I tak se ale vyplatí vyrazit do obchodu. Stojací lapma je
přesně to, co vám pomůže navodit správnou domácí atmosféru
a obzvláštnit interiér. Stejně tak designová lampa umístěná na
psacím či jídelním stole dodá to správné teplo domova.
Zdroj:ceskestavby.cz
Foto: SAMphoto.cz

RELAX
www.moodoo.cz

Design
Potřebujete nějakou inspiraci? Schází vám nápady? Pojďte se inspirovat k designerům, jistě se
najde pár zajímavých kousků…
PICA
Design: Orlog Chorchoj
Výrobce: Studio Šimánek pro Mossí
Prodejce: Mossi
Stojací lampa z jednoho kusu skla
Simax. Vyrábí se i ve zmenšené
stolní podobě.

THE BLACK CHAIR
Design: Fredrik Mattson
Výrobce: Bla Station
Prodejce: Scandium
Provedení bílý nebo černý lak, speciální edice pozlacená
24 karátovým zlatem

CATASTROPHE
Design: Maxim Velčovský
Výrobce: Qubus design studio
Prodejce: Qubus design shop
Váza

3D vizualizace kuchyňské linky
od Kuchyňského Studia Nolte

Velká kuchyň

v malém bytě…
by Kuchyňské Studio Nolte

Máte-li dost prostoru, zařizování je obvykle hračkou. Problém nastává až ve chvíli, kdy místa není
mnoho a požadavky jsou velké. Výzvou pro kuchyňská studia je zařizování kuchyně v moderních
domech s malým kuchyňským koutem, kam umístit vše požadované není až tak jednoduché...
Jeden takový prostor jsme se rozhodli zřídit prostřednictvím
Vítejte v kuchyni…
kuchyně Nolte. Jedná se o studio nabízející tradiční zavedenou německou značku Nolte Küchen - významného výrobce
kuchyní s 50letou historií ve výrobě nábytku. Zajišťuje služby
návrhu, zaměření, dopravy a montáže kuchyně včetně spotřebičů. Úpravy vodoinstalací, řešení elektroinstalace, osvětlení
a drobné stavební úpravy jsou samozřejmostí. Důležitou roli
hraje i samotná montáž, ta je zajištěna vlastními montážníky,
vybavenými pouze kvalitním nářadím a pravidelně školenými
výrobcem. Příjemnou možností v nabídce je i realizace obývací
stěny nebo jídelny, která může designově navazovat na kuchyňskou sestavu.
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Realizace kuchyně probíhala v Brandýse nad Labem. Pro
kuchyň byl v místnost vyčleněn prostor pouze 230x180cm,
do kterého se muselo vejít dostatečné množství skříněk, které
navíc skrývaly veškeré spotřebiče. Klient si zvolil kombinaci
dvířek a materiálů: bílé sametově lesklé „Nova Brillant“ v
kombinaci s dekorem tmavého dřeva „Afrikanische Wenge“
použitého i na 5cm silné pracovní desce, korpusech a obkladech kuchyně, kde je zastoupeno i bíle lakované sklo. Kuchyně je vybavena kvalitním dřezem a baterií s keramickou kartuší
zn. Blanco. V zajímavém kontrastu s materiálem kuchyně jsou
masivní úchytky v provedení chrom, v zadní části vybavené

Jako první přišlo na řadu
připevnění vestavěné lednice

Probíhá vyřezávání otvoru
pro indukční varnou desku

Na balkónu probíhalo veškeré řezání a úprava kuchyně
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měkčenou výstelkou pro komfortnější používání, pro horní
skříňky bylo zvoleno otevírání dotykové tedy bez úchytek.
Vzhledem k malému prostoru kuchyně jsme použili kování
s teleskopickým plnovýsuvem a brzdou dojezdu Silent Comfort, které dovoluje využít maximálně prostorů kuchyně.
Pod dřezem nechybí ani praktický výsuvný systém tříděného
odpadu, který zajíždí do skříňky určené na čistící prostředky,
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která je zajímavě řešena, aby umožnila uschování veškerých
čistících prostředků.
Praktický 15cm široký výsuvný kontejner u trouby složí pro
uložení nejpoužívanějších drobností při vaření, stejně jako
třeba pečících plechů.
Absenci skladu potravin v bytě, řeší vysoká výsuvná potravinová skříň zahrnující pět kusů stavitelných košů s pevným dnem.

Budoucí možná podoba obývacího pokoje

Výrobní hala firmy
Nolte Küchen
nedaleko Hannoveru

Vybíráme spotřebiče
Na menší prostory byl brán ohled i pří výběru spotřebičů,
majitelé vybrali kompaktní troubu, která kombinuje funkce
mikrovlnné trouby s klasickou.
Vestavěná klasická chladnička s mrazničkou se třemi šuplíky,
je pro mladý pár plně dostačující. Odsavač par byl „schován“
do horní skříňky. Klient nevyužil možnosti instalovat do kuchyně myčku nádobí, nicméně přál si vyčlenit skříňku, do které
by šla později bez problémů myčka kdykoliv instalovat. Co se
týká varné desky, upřednostnili majitelé indukční ohřev, který
zaručuje rychlé a bezproblémové vaření.
Chystáte se také renovovat kuchyň? Bližší informace o kuchyňském studiu najdete na www.kuchynskestudionolte.cz
nebo tel. 608 14 14 10, adresa: Na Hřebenkách 3204/1b, 150
00 Praha 5 – Smíchov, výhodou je bezproblémové parkování u
prodejny

Značka Nolte-Küchen
GmbH & Co. KG

Již od založení firmy (1959) je krédem výrobce
vysoká kvalita. Dlouhodobá spokojenost zákazníků pramení z perfektního zpracování, funkce
a životnosti. To umožňuje stát se značce Nolte
jedním z nejznámějších výrobců kuchyní nejen
v SRN. Firma nabízí na 90 typů čelních ploch od
lamina, fólie matné a lesklé, dvířek lakovaných,
skleněných až po dvířka z masivu. Nepřeberné množství úchytek, korpusových materiálů
a pracovních desek, různé materiály obkladů
zadních stěn (jako např.: dřevo, nerez, hliník,
sklo) a chytré vnitřní vybavení skříněk – to vše
umožňuje vytvořit originální designovou sestavu podle představ zákazníka.
Kuchyně Nolte se prodávají ve více než 50
státech světa. Výrobce drží také několik patentů, např. na způsob napojení pracovních desek.
Nejen kvalitu potvrdila firma Nolte Küchen získáním několika ocenění prestižních cen „reddot
design award“. Veškerá výroba probíhá v továrnách v okolí města Löhne nedaleko Hannoveru.
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Vstupte, prosím…
Řekne se: obyčejné dveře. Jen plocha dveří, zárubeň, klika, klíč. Nic víc. Ale správně je vybrat, to je
hotové umění. Škála dveří je neobyčejně široká. Zahrnuje od starých krásně zrenovovaných dřevěných dveří ze starého měšťanského domu až po levné dveře za pár stokorun…

A jak to s rozdíly mezi dveřmi různé kvality vypadá za provozu? Jedny se mohou otevírat potichu, snadno, klika je pohodlná
do dlaně. Na druhé straně jsou vrzající netěsnící dveře, kde má
klika ostrou hranu zařezávající se do ruky při každém otevření,
v horším případě ještě klika vypadává.
Pokud stavíme dům nebo kupujeme byt, správné dveře nám už
navrhnou v projektu, jejich šířku i to, kam se budou otevírat.
Na nás zbývá jen si vybrat typ a vzhled dveří - plné, prosklené,
hladké, zdobené ...
Všechny dveře do celého domu nebo bytu by měly být, když
už ne stejné, alespoň spolu vzhledově ladící. I tak jsou každé
trochu jiné - každé mají trochu jinou funkci. Už proto, že vždy
oddělují různé místnosti - kuchyni od spíže, předsíň od zádveří,
halu od ložnice. Nemluvě o dveřích speciálních: protipožárních, skládacích, dvoukřídlých, zasouvacích, balkónových,
terasových a dalších…
Pojďme se spolu podívat na pár tipů, na co si dát při výběru
dveří pozor.
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Jak si kdo otevře…

První, co budeme zřejmě řešit je, zda se dveře budou otvírat
vpravo, nebo vlevo. Tak nejprve, které jsou pravé a které levé?
Na to existuje jednoduchá pomůcka.
Postavte se před otvor, kde dveře budou, tak, abyste je otvírali k sobě (nezáleží na tom, je-li to dovnitř místnosti či ven)
a podívejte se, na které straně budou panty. Budou-li napravo,
potřebujete dveře pravé. Budou-li vlevo, půjde o dveře levé.
Pokud vyberete ty správné, je třeba mít na paměti několik věcí:
• Dveře by se měly otevírat tak, abyste při vstoupení do
místnosti viděli její větší část.
• Vypínače světla by měly být na straně klik – tak, abyste
otevřené dveře nemuseli obcházet.
• Po otevření dveří byste se měli dostat snadno ke svému cíli
(v koupelně k umyvadlu, na toaletě k míse apod.).
• Otevřené dveře by neměly narážet např. do skříní, sprchového koutu apod.
Pojďme ale dál…
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Jaké mají mít interiérové dveře rozměry?

Standardní dveře bývají označovány jako 60, 70, 80 a 90/197.
Tyto šíře ale na dveřích nenaměříte. Standardní „šedesátky“
mají na užší straně (tzv. „ve falci“, tedy tam, kde se zavírají
do zárubně) 62 cm a na širší straně 65 cm. Výška 197 cm je
skutečnou výškou standardního křídla opět „ve falci“ (celková
je 198,5 cm). Moderní trend však přeje světlu a eleganci dveří
vyšších, a tak se již poměrně často objevují dveře vysoké např.
210 cm.
To, jaký rozměr se kam hodí, vychází ze zvyklostí a příslušných právních předpisů. Tak např. dnes se již doporučuje
počítat na WC a koupelny dveře šíře 70, dříve bylo běžné 60.
Do obytných místností se většinou používají dveře šíře 80 cm,
tak abyste pohodlně protáhli nábytek apod. Neplatí však, že
čím širší, tím lepší – v případě otočných dveří počítejte s tím,
že vám otevřené křídlo zabere kus místnosti – a mnohdy pak
právě do nábytku naráží.
Záleží také na možnostech vašeho prostoru. Plánujete-li obložkové zárubně (zákazníci dnes často volí tuto variantu zejména
z estetických důvodů), musíte počítat jednak se stavebním
otvorem o 10 cm širším, tj. na „80tky“ potřebujete otvor široký
90cm a vysoký 202 cm – a celá zárubeň pak bude mít rozměry
95,2 x 204 cm.

Jak se mají interiérové dveře otvírat?

Dveře otočné, tedy klasické dveře, které jsou zavěšeny na pantech a otvírají se do prostoru místnosti, tvoří stále ještě většinu
používaných interiérových dveří. Čím dál větší oblibě se však
díky ušetřenému prostoru těší dveře posuvné, a to jak po zdi
(zavěšené v garnýži), tak i do zazděného pouzdra, s nímž je
třeba počítat již při stavebních pracích.
U dveří stavebního pouzdra je třeba toto pouzdro kupovat již
s vědomím, zda do něho mají zajíždět dveře prosklené (kazetové) či plné, respektive jaká bude jejich celková tloušťka (jde
o vystupující ozdobné lišty) – pouzdra se vyrábí v různých
tloušťkách a mají tudíž také různé šíře kapes, kam se dveřní
křídlo má vejít.

Jaký mají mít interiérové dveře povrch?

Interiérové dveře se dnes vyrábí v různých druzích povrchu
– od nejlevnějších folií (které jsou samozřejmě určeny ke
standardnímu použití v domácnosti, bez zvýšené zátěže – tj.
je třeba přihlédnout k domácím mazlíčkům s ostrými drápky
a malým dětem, hrajícím si s kovovými hračkami, a čistit dveře
šetrnými prostředky), dále pak lamináty (CPL), které jsou stále
ještě cenově velmi dobře dostupné, ale jejich povrch je průmyslově tvrzený, takže daleko lépe odolá případným oděrům,
a kromě toho, že se i lépe udržuje (snese i dezinfekční prostředky), jeho dekory jsou téměř k nerozeznání od pravého dřeva.
Ještě tvrdší je pak HPL laminát – vhodný i pro komerční účely,
neboť se vyznačuje vysokou odolností při zachování stejně
povedených dřevodekorů.
Pro „fajnšmekry“ jsou potom určené dveře v materiálu dýha
nebo masiv, u kterým ovšem musíte mít na paměti že jakožto
přírodní materiál prostě s časem „pracují“ a mění svou barvu
v závislosti na dopadajícím světle a době expozice. Výrobci samozřejmě stále přicházejí s novinkami. Můžete si dnes
pořídit dveře ve vysokém lesku, které vám budou ladit s kuchyňskou linkou, ala také třeba dveře polepené upraveným
přírodním kamenem. Povrch dveří může díky moderním technologiím zdobit i jakýkoliv individuální motiv.
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Jaký odstín interiérových dveří mám zvolit?

Dekor dveří a zárubní je třeba v prvé řadě vždy sladit s podlahou. Mnohdy zákazníci příliš přeceňují úlohu barvy okenních
rámů, které se jednak nachází dál ode dveří a navíc se mnohdy překryjí záclonou. Nicméně podlaha (tím spíše, máte-li je
v různých místnostech různé) vám musí ladit s dveřmi na každý
pád.
Nemusí to být ale nic náročného - jde hlavně o to, nesnažit se
za každou cenu sladit dvě stejné dřeviny co nejpodobnějšího
odstínu – takový výsledek totiž většinou nakonec vypadá jako
„špatně trefený“ či „těsně vedle“ - a proto je lepší, aby vám
mezi podlahou a dveřmi vznikl jistý kontrast – ovšem při zachování stejné či podobné struktury dřeva. Například k dubové
podlaze se skvěle hodí ořech, ale nikoliv např. sukatá olše.

Prosklené či plné interiérové dveře?

Donedávna se tradovalo, že na toalety a koupelny se hodí
pouze dveře plné – dnes je již tento přežitek překonán a mnozí
lidé ocení i zde decentní prosklení, které například upozorní
na zapomenuté rozsvícené světlo, anebo dokonce větší plochy
matného skla, které propustí světlo, nikoliv však obraz – takže
si zachováte svůj diskrétní prostor a přitom jej odlehčíte.
Plné dveře se i nadále hodí pro komory, spíže, sklepy, technické
místnosti apod.
Více prosklené dveře oceníte u obýváku či chodby, zcela
individuální je to u pokojů – větší soukromí i zvukový útlum
samozřejmě poskytnou dveře plné, navíc je třeba u prosklených
dveří si uvědomit, zda vás nebude například rušit ze spánku
světlo na chodbě – ale i zde platí, že i při malé ploše prosklení
pak dveře působí mnohem lehčeji a vzdušněji.
Dnešní trend dává přednost čistým hranatým nenápadným
lištám, obdélníkovým prosklením bez zdobených či rustikálních prvků a mnohdy zákazníci volí jedinečnost dveří tvořenou
spíše zajímavým efektním sklem, než jinými kombinovanými
prvky.

Jaké mají splňovat funkce?

Dveře kromě samotného uzavření prostoru a estetické stránky
slouží jako jistá ochrana.
Např. do pokojů či pracovny je dobré zvážit použití dveří
s větším hlukovým útlumem, abyste nebyli při spánku či práci
rušeni zvuky z ostatních místností – je možné si vybrat z různých variant útlumu, např. 30, 32 nebo 36 dB

Protipožární dveře

Někde si použití dveří se speciálními vlastnostmi žádají
předpisy. Např. mezi garáží a obytnou zónou či u kotelny – dle
označení v projektu – bývají vyžadovány dveře (a zárubně)
protipožární (případně i kouřotěsné). Stejné protipožární dveře
lze použít i jako vchodové do bytu, jsou samozřejmě daleko
„bytelnější“ než standardní interiérové dveře , takže mnohem
lépe odolají případnému pokusu o vniknutí. Pro ještě větší
ochranu můžeme pořídit dveře přímo otestované proti vniknutí
a vloupání.

Radost otevřít…
Ke dveřím samozřejmě patří i kliky. Ty prošly za posledních
několik let prudkým technologickým vývojem. Moderní dveřní
a okenní kování, to není jen nutná a nezbytná výbava, ale také
výrazný designový prvek. Široká nabídka dokáže uspokojit

Jak si správně vybrat
bezpečnostní dveře
1.

Chci si pořídit nové bezpečnostní dveře, jaké
mi doporučíte?
Správné bezpečnostní dveře by měly splňovat
minimálně 3. bezpečnostní třídu. Na trhu existuje
celkem 6 kategorií dveří.
Důležité jsou zámkové vložky, které musí být ve
stejné bezpečnostní třídě jako samotné dveře.
Protipožární odolnost dveří by měla být 30 minut
(s tím také souvisí bezpečnostní a protipožární
certifikáty, které musí bezpečností dveře mít).

2.

Jak zajistím, aby dveře na sebe nepoutaly
pozornost a byly stejné se sousedy?
Moderní technologie výroby bezpečnostních dveří NEXT umožňují použít na každé straně dveří
jiný design, barvu a materiál povrchu. Je tedy
možné mít zvenčí na pohled stejné dveře jako
například byt sousedů.
Dveře mají povrchy z prvotřídního masivního
dřeva, mohou být dýhované nebo z vysokotlakého laminátu. Možností jsou i speciální povrchy
typu polyrey, nerezová obložení či exotická
dřeva. Bezpečnostní dveře mohou být prosklené
bezpečnostním sklem, včetně okolních světlíků.
Speciální povrchy Hdex jsou určeny pro dveře
vystavené povětrnostním vlivům. Oblíbené jsou
rovněž bezpečnostní repliky starých dveří, které
skrývají plnohodnotné bezpečnostní jádro NEXT
a umožní řešení bezpečnosti v památkově chráněných objektech.

3.

Je nutné vyměnit i zárubně?
Většinu bezpečnostních dveří 3. a 4. bezpečnostní
třídy je možné zabudovat do původních kovových zárubní. Tím se může celková cena snížit i
o několik tisíc.

4.

Jak časově mám počítat s vlastní výměnou
dveří, jak stavebně je to náročné?
Montáž dveří je vždy velice snadná, rychlá a
hlavně čistá. V případě, že se nevyskytnou nějaké
nepředvídatelné okolnosti, montáž dveří do původních zárubní trvá většinou dvě až tři hodiny.

5.

S jakou přibližnou cenou mám počítat?
Například ceny bezpečnostních dveří NEXT se
pohybují dle typu a vybavení od 12 do 26 tisíc
korun.

6.

Jaké dveře mi už pojišťovny uznají jako bezpečnostní?
Pojišťovny uznávají bezpečnostní dveře ve 3. a
4. bezpečnostní třídě.

Na otázky odpovídal Ivan Pavlíček, ředitel společnosti NEXT.
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jakékoli požadavky, estetické i praktické. Moderní kování jsou
spolehlivá, odolná a zajišťují naši větší bezpečnost

Typy kování - na co se zaměřit ještě před
nákupem

Podle typů dveřního kování rozlišujeme rozetové, které kryje
otvor na kliku a na zámek samostatně a štítové, zakrývající oba
otvory vcelku. Z dalšího úhlu pohledu rozeznáváme kování
interiérové, exteriérové a bezpečnostní. Před samotným nákupem budeme potřebovat znát především rozteč, tedy vzdálenost
mezi osou otáčení kliky a osou otáčení klíče. Poté si musíme
zvolit typ klíče a to buď dózický, fabkový, nebo WC klíč
s otočnou uzamykací kličkou na toaletu.
Pokud si i s kováním pořizujeme i zámek, potřebujeme si přeměřit hloubku zadlabání dveří. U exteriérového a bezpečnostního kování nakonec vybereme některou z variant klika/klika,
klika/koule či klika/madlo.
Typy okenních kování závisí na konkrétním okenním systému,
na jeho způsobu otevírání a počtu otvíracích poloh. Kromě pákových klik tak můžeme zvolit například i elegantní rozvorové
kličky, nebo takzvané půlolivy, případně olivy (s osou otáčení
na středu kliky).

Provedení – rozmanitost materiálů a tvarů

Při rozhodování, jaký vybrat materiál a tvar kování, bychom
měli brát v potaz několik faktorů. Je třeba si určit, jak intenzivně a v jakých podmínkách budeme kování používat a kolik
času chceme trávit s jeho údržbou. Tvar bychom neměli vybírat
nejen očima, ale důkladně si vyzkoušet, jak nám padne do ruky.
V neposlední řadě je však důležitý právě i estetický dojem
a tedy právě naše oči a cítění (vkus). V zásadě platí pravidlo,
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že zatímco na bohatě zdobené či originální dveře se hodí spíše
kování tvarově jednoduché, může naopak designově zajímavé
kování ozdobit dveře zdánlivě obyčejné.
Jedničkou v odolnosti a trvanlivosti je jednoznačně nerez.
Hodí se díky své snadné údržbě do prostor s rušným provozem
a provozem náročným na hygienu. Vyšší standard představuje titan, nikl a mosaz. Hliník je zase teplý materiál, příjemný
na dotek a díky speciálním úpravám je možná aplikace jeho
různých barevných odstínů. Specialitou v nabídce je luxusní
a elegantní bronz, který časem získá efektní patinu, případně
černé kované kování, vhodné na venkovské usedlosti. Zajímavou variantou je kombinace kovu s dřevem, kdy klika s dveřmi
opticky splývá.
Všechny typy kování jsou běžně k dostání buď v matném nebo
lesklém provedení a většina ze zmíněných renomovaných výrobců nabízí sladění dveřního s okenním kováním, materiálově
i tvarově.

Klikami to nekončí

Samozřejmostí nabídky dobrých značek je celá řada doplňků,
které tvoří s kováním jeden styl. Kromě pantů jsou to například
dveřní a okenní zarážky či zavírače, zapuštěné mušle posuvných dveří, shozy na dopisy, kukátka, větrací mřížky, madla,
věšáky, ozdobná klepadla a další. Především v rodinných domech využijeme také držáky madel zábradlí. Firmy zabývají se
výrobou kování zároveň nabízejí i samostatný výrobní program
zaměřený na zábradlí. Lze se obrátit i na výhradní specialisty
s nabídkou nerezového zábradlí s lankovými, skleněnými nebo
prutovými výplněmi.
Text: Iva Nováková, foto: SAMphoto.cz
Zdroj: interierove-dvere.net. nasiinfo.cz
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VÝROBA A MONTÁŽ CERTIFIKOVANÝCH
I NECERTIFIKOVANÝCH MŘÍŽÍ
ZAKÁZKOVÁ ZÁMEČNICKÁ VÝROBA
Bezpečnostní certifikované dveře
• 6 a 9 uzamykatelných bodů do stávající zárubně
• Ocelová konstrukce s rozvorovým zámkem
• Sortiment zámků MUL-T-LOCK

www.adsecurity.cz
www.adsecuritypraha.cz

OTEVŘENO: Po-Pá 8.00 – 17.00
praha@adsecurity.cz
Pod Barvířkou 4 , Praha 5-Radlice , tel.:
257 326 342, 257 327 961, 602 469 300,
602 352 219

Ideální podlaha:
parkety, dlažba, nebo koberec?
Novostavbě i rekonstruovanému bytu nasadí korunku nové podlahy. S klidem se dá říci - nová
podlaha - nový byt. A jakou zvolit? Zřejmě na pohled pěknou, ale i praktickou. A na základě čeho ji
vybrat? Každý má právo na svůj styl, jde jen o to, najít ten pravý právě pro sebe.

Stavíme domeček a o tom, jakou zvolíme podlahovou krytinu,
samozřejmě uvažuji už dnes. Prošla jsem stovky internetových stránek, několik desítek veletrhů a i přesto stále nemám
jasno. Má zvolit klasické dřevo, laminátovou podlahu, pvc,
marmoleum, korkovou podlahy, koberce nebo dlažbu? Na trhu
je k dostání takové množství podlahových krytin, až z toho jde
hlava kolem. Jeden týden se mi líbí klasické dřevo, další týden
uvažuju o marmoleu, další o korkové podlaze... zkrátka jsem
zmatená. Co tedy na podlahy a jejich výběr říkají odborníci?
Na prvním místě je vybrat dobré a trvanlivé materiály a kvalitní
základy. Těžko třeba lze položit dobrou dřevěnou podlahu bez
předchozí úpravy podlahové plochy v dané místnosti. Pak už
je jen potřeba rozlišit podlahu do jednotlivých prostor v domě
nebo bytě. Například kuchyně patří mezi nejobývanější, nejnavštěvovanější a tudíž nejfrekventovanější prostory v domě.
Vybrat podlahu do kuchyně proto patří k těm nejnáročnějším
úkolům. Na výběr je opět široká škála možností. Kromě koberců lze snad do kuchyně umístit v podstatě cokoliv – záleží
na vkusu uživatele, provozním zatížení a nárocích uživatele
na budoucí údržbu. Základní vlastnosti, které by měla podlaha
v kuchyni splňovat, jsou především protiskluznost a odolnost
vůči skvrnám a mastnotě. A v neposlední řadě je třeba si uvědomit, že podlaha je to první, co při vstupu do místnosti uvidíme
a jako taková díky své ploše ovlivňuje vnímání celého interi-
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éru. Jeden z hlavních problémů při výběru podlahové krytiny
tedy spočívá především v rozhodnutí, jestli chceme podlahu
elegantní svojí přirozeností a působící příjemným a teplým
dojmem, nebo imitaci, která tyto hodnoty ztrácí, ale z ekonomického hlediska je pro nás dostupnější.

Dřevěné podlahy

Odborníci se shodují v jednom - co do kvality se nic nevyrovná
podlaze ze dřeva. Dokonce není zdaleka tak problematická na
údržbu, jak by se zdálo. “Vysoká kvalita parket, palubek nebo
desek z ušlechtilého dřeva zaručuje, že i po letech užívání bude
podlaha krásná,” slibují výrobci a nejsou daleko od pravdy.
Podlahy ze dřeva jsou vhodné především do obytných prostor, kanceláří a jiných objektů s menším zatížením, kde se
předpokládá ohleduplné užívání, aby se co nejdéle prodloužila
doba jejich životnosti. Při neohleduplném používání, například
přejdeme-li po dřevěné podlaze v botách s kamínky a pískem
v podrážce, se může povrchová vrstva podlahy poškodit; její
ochranná funkce se sníží a utrpí i její vzhled, a tím i estetický
dojem. Proto je pro namáhavější podlahové krytiny vhodnější
zvolit keramickou, laminátovou či jinou podlahu, která má
odolnější horní vrstvu. Nevýhodou jiných podlahových materiálů je, že se na rozdíl od dřevěné podlahy již nedají po poškození zbrousit. Z těchto důvodů je třeba dobře zvážit, do jakého
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prostoru budeme dřevěnou podlahu vybírat, tedy zvážit, do jaké
míry budeme podlahu zatěžovat, jaký bude celkový charakter
interiéru (klasický, moderní, retro či historický), do jaké míry
v daném interiéru kolísají teploty atd.
Co se ceny dřevěné podlahy týče, ta se pohybuje se od několika
stovek do tisíců korun za čtvereční metr a odráží se především
v kvalitě, druhu podlahové krytiny, použitých materiálech
a výrobci. Není tedy zcela správné tvrzení, že třeba dřevěná
podlaha je drahý luxus. Nespornou výhodou dřevěné podlahy
je její pružnost, zejména v případě, kdy je podlaha pokládána
na rošt. Takovéto provedení šetří klouby a svaly a zamezuje jejich předčasné únavě a opotřebení. Díky moderním technologiím povrchové úpravy dřevěných podlah – lakování a olejování,
se podstatně zvyšuje mechanická odolnost jejich povrchu proti
otěru a poškrábání.

Palubové podlahy
Podlahoviny prkenné

Základ podlahy tvoří hoblované nebo nehoblované desky či
fošny, které jsou pokládány bez konstrukčního spoje (na tupý
sraz) vedle sebe, přičemž jsou jedna po druhé přibíjeny nebo
šroubovány na podkladní polštáře. Ve druhém případě se jedná
o spoj, který lze snadněji rozebrat. Je to nejjednodušší a nejstarší způsob provedení dřevěné podlahy, kde je především
využíváno dřeva smrku, borovice, modřínu a jedle. U této
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podlahy je třeba počítat s viditelností hlav vrutů, případně
hřebíků na jednotlivých prknech. Doporučuje se na každý spoj
desky s polštářem volit dva hřebíky s poměrnou vzdáleností od
kraje desky, aby se co nejvíce zamezilo konkávnímu či konvexnímu zborcení dílce. Tento problém nastává převážně u řeziva
tangenciálního, tedy řezaného mimo střed kulatiny.

Podlahoviny palubové

Palubová (palubková) podlaha je čtyřstranně opracované deskové řezivo o tloušťce větší než 20 mm, šířce převážně 80 až
148 mm a délce zpravidla 4 a více metrů. Podlahové palubky
jsou vyráběny s perem a drážkou a při pokládce se zasouvají
do sebe. Následně se přibíjejí skrytě do připraveného roštu
nebo polštářů. Především je využíváno dřeva smrku, borovice,
modřínu, z listnatých dřevin javoru, jasanu, břízy, buku, dubu,
akátu, ořechu, olše – podle přání zákazníka. Do starých staveb
typu selských stavení a chat se používá převážně jehličnaté
dřevo, do nových staveb a zatíženějších prostor se používá dřevo tvrdší, jako je dub, jasan, buk a další. Kromě našich dřevin
se k nám dovážejí palubové podlahoviny z exotických dřevin
zejména s Indonésie, Jižní a Severní Ameriky, Číny a Afriky.
U tohoto zboží je potřeba dávat pozor na kvalitu. Dřevo z uměle pěstovaných stromů na plantážích má pro použití na podlahové krytiny horší vlastnosti – rychlejší přírůstek jednotlivých
letokruhů se odrazí na menší tvrdosti.

Parkety

Parkety jsou dřevěné podlahy s nášlapnou vrstvou, uspořádanou do různých vzorů a spojovaných perem a drážkou, nebo
pokládané na tupý sraz. V evropské normě (EN 13756 Wood
flooring – terminology) je k definici doplněn ještě parametr
udávající minimální tloušťku nášlapné vrstvy – 2,5 mm. Do
této kategorie řadíme především:
• parketové vlysy,
• mozaikové a kazetové parkety,
• lamparkety.

Laminátové podlahy

Napodobováním struktur a barevnosti dřeva se dlouhodobě zabývají
výrobci laminátových podlahových
krytin. Laminátové podlahy mají
řadu odpůrců i příznivců a opět
záleží na vkusu budoucích uživatelů a možnostech daných prostor.
Řada inovací se na těchto materiálech odráží ve velké nabídce vzorů,
barevnosti a imitacích vzorů dřeva
či dlažby. Laminátové podlahy
nabízejí retro barevná provedení
či povrch věrně kopírující přírodní
struktury, pro větší autentičnost
pak dokonce přiznávají spáry mezi
jednotlivými lamelami. Do kuchyně se tyto podlahy příliš nehodí,
zato jsou stále oblíbené v obytných
prostorách, například v podkroví
domů.

Dlažba

Tradiční, velmi odolná a tvrdá krytina, kterou můžeme do kuchyně
vždy bez obav použít, je dlažba.
Snese vysoké zatížení, jakému je
vystavena podlaha pod těžkou kuchyňskou linkou například
s kamennou pracovní deskou. Hodí se sem podle zařízení
kuchyně jak jednobarevné vzory, tak nejrůznější kombinace
různě velkých a různě barevných dlaždic.V poslední době jsou
moderní obdélníkové tvary dlaždic v kombinaci se čtvercovými
nebo dokonce s mozaikou. Barevná škála je natolik bohatá,
že lze sjednotit podlahu s ostatními zařizovacími předměty.
Výrobci prostě myslí na všechno.Dobře položenou dlažbu
poznáme i podle kvality spárovací hmoty. Správně zvolenou
spárovací hmotou, která odpuzuje vodu, docílíme neusazování
nečistot a tím zachování původního vzhledu. Ani keramická
dlažba nemusí být studená, výborně se totiž hodí pro instalaci
podlahového topení a tak ji lze průběžně temperovat. Pro tuto
vlastnost se dlažba hodí i do dalších obytných prostor, zejména
koupelen. V rámci otevřeného prostoru v přízemních částech
domů prolíná často dlažba z kuchyňské části přes jídelnu do
obývacích prostor. Tady je podlahové topení také na místě.
Majitelé mnoha domů nám také nezávisle na sobě potvrdili, že
dlažba se příjemně uklízí. Dá se kromě vytírání průběžně čistit
i pomocí vysavače. A ještě jeden postřeh: vše, co spadne na
dlažbu v kuchyni, se pravděpodobně rozbije, přičemž kvalitní
dlaždice zůstanou bez jediného škrábnutí. Tím je jemně naznačeno, že ani na dlažbě se nevyplácí šetřit.

PVC

To, co se hodí do kuchyně, hodí se pravděpodobně do celého
domu či bytu: záleží hodně na tom, jakému zatížení bude podlaha do budoucna vystavena. Pro kuchyňské prostory se hodí
výtečně také vinylové krytiny, linoleum a kaučuk. Dnešní trh
nabízí řadu velmi zdařilých PVC podlahovin, které jsou stále
oblíbenější: kromě klasických rolí se vyrábějí i ve čtvercích
nebo formátech, které odpovídají lamelám dřevěných parket.
Dokáží výborně imitovat nejrůznější přírodní materiály, a to
nejen pohledově, ale i plasticky. Vinylová podlaha vyniká vysokou chemickou odolností vůči mastnotě
a desinfekčním prostředkům, měkkostí
nášlapu, celkovou elasticitou, která
chrání podlahu při pádu těžkých předmětů a poměrně dobrou údržbou. Tyto
materiály se pohybují v nejrůznějších
cenových relacích, v případě velmi
levných PVC podlahovin už riskujeme
rychlé ošlapání povrchu.
Také linoleum je tradiční, velmi odolná
přírodní podlahovina. V kuchyni určitě
své místo obhájí. Linoleum se vyrábí ze směsi lněného oleje, pryskyřic
a dřevěné nebo korkové moučky. Je
probarveno v celé tloušťce a vykazuje odolnost proti oděru a rychlému
prošlapání. Nespornými výhodami je
příjemný povrch beze spár, odolnost
proti otlaku nebo popálení a pružnost.
Této krytině pouze nesvědčí dlouhodobé působení vody, při správné údržbě
však vznikne odolná a atraktivní
podlaha na dlouhou dobu. I kaučukové
podlahy jsou možným řešením pro
prostory kuchyní. Jsou nejen velmi
odolné, ale také měkké v nášlapu, čímž
tlumí kročejový hluk. Na trhu jsou
mramorované vzory, syté pastelové
barvy, velmi hladké povrchy i známé “penízkové“ gumy. Co se
týká designu, výrobci hbitě zareagovali a přizpůsobili nabídku
kaučukových podlahovin jak konzervativním zákazníkům, tak
těm, kteří dávají přednost modernímu pojetí interiéru. Nelze
říci, zda se jmenované podlahy hodí i do ostatních obytných
prostor, nicméně “proti gustu žádný dišputát“.

Marmoleum

Možná už jste slyšeli o typu podlahy zvané marmoleum. Vyrábělo se totiž už koncem devatenáctého století v Nizozemsku,
u nás se toto přírodní linoleum začalo mohutněji propagovat až
v posledních dvou letech. Do té doby se marmoleum používalo
ve veřejných budovách (tělocvičnách, nemocnicích, jeslích…),
nyní se ale stále více lidí dozvídá o množství kvalit této podlahy a chce ji také mít doma. Marmoleum je ryze přírodní materiál, základ pro výrobu tvoří lněný kolej, který se po přidání
kyslíku mění na lněnou fermež. Dále se přidává směs z pryskyřice, vápence, pigmentů a moučky ze dřeva a korku. Tato směs
se zahřeje a pod vysokým tlakem je lisována na jutovou textilii.
Při pokládání podlahy z marmolea je velmi důležitá dřevovlákninová, voděodolná deska HDF s vrstvou korku. Těm, kteří
se snaží žít ekologicky, se jistě zalíbí právě složení marmolea.
Skládá se z velmi dobře obnovitelných zdrojů, rozhodnete-li
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se pro marmoleum, nijak nezatížíte životní prostředí. A navíc,
poté, co doslouží, můžete jej bez problémů spálit či dokonce
kompostovat.
• Obdivuhodná je taktéž výdrž této podlahy – můžete se po
ní procházet až 30, ale i 50 let.
Dobře vede teplo, je tedy vhodné pro podlahové vytápění. To
ovšem není příliš nutné, samo marmoleum je teplejší než klasické linoleum nebo plovoucí podlahy.
• Má bakteriostatické vlastnosti, potlačuje množení bakterií
a mikroorganismů - je proto vhodné pro alergiky a astmatiky.
• Chůze po marmoleu je díky pružnosti materiálu příjemná
a navíc tlumí kročejový hluk.
Na marmoleu je nanesena
vrstva ochranného polymeru
– podlaha je tak odolná vůči
poškození. Dobrá zpráva pro
kuřáky – v případě popálení
podlahy cigaretou stačí vrchní vrstvu opatrně seškrábat
a poté opět natřít.
• Pro mnoho uživatelů
spočívá hlavní přednost
marmolea v tom, že se
díky přírodním pigmentům nabízí v pestré škále
barev. Různé jsou i varianty provedení, můžete
zvolit marmoleum v roli,
anebo si poskládat
barevnou podlahu ze
čtverců či obdélníků.
Se svou podlahou si tak
můžete pohrát, jak jen
vám je libo.
A za kolik lze marmoleum
pořídit…? Marmoleum se
pohybuje v různých cenových relacích. Záleží na tom,
jaký typ a barvu si vyberete.
Metr čtvereční může stát 500
korun, nebo také 1500 korun.
Pořizovací cena je sice vyšší než u laminátových podlah, ale
nižší než u podlah dřevěných.

Korková podlaha

Dalším představitelem přírodního materiálu je korek. V dnešní
době patří korková podlaha k těm luxusnějším, spíše výjimečně než běžně používaným. Objevují se stále zdařilejší
barevné varianty, korkové dlaždice se zkosenými hranami,
které připomínají keramické dlaždice. Korek se zkrátka stává
exkluzivní záležitostí, protože nabízí jedinečné vlastnosti, jaké
zatím syntetické materiály nedokázaly napodobit. Korek je
lehký, stlačitelný, pružný, nenasákavý, má nízkou tepelnou
vodivost, vykazuje značnou mechanickou pevnost a odolnost.
Dobře izoluje tepelně i akusticky. Časem se nepropadá ani
nedegraduje, odolává plísním a chemikáliím, je netoxický, při
hoření nevznikají nebezpečné emise. Tyto vlastnosti vyplývají
z podstaty materiálu, kůry korkového dubu Quercus Suber, který se pěstuje zejména v Portugalsku, ale roste také na Korsice,
Sardinii, v Itálii a Severní Africe. Kůra se sloupne ze stromu
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a potom devět let zase dorůstá. Odloupnutá kůra se drtí, spojuje
plnivem, lisuje a stabilizuje při teplotě 90°C. Jeden kubický
centimetr lisovaného korku obsahuje 30 až 40 milionů buněk,
z poloviny vyplněných vzduchem. Jejich stavba je právě nositelem typických vlastností korku. Když se poničí povrchová
úprava, korek se může ušpinit, nic jiného se mu však nestane.
Nedá se prošlapat. Jako důkaz mohou posloužit renovace starých korkových podlah: po přebroušení průmyslovou bruskou
a nanesení čtyř vrstev laku vypadají stejně, jako když se před
desetiletími pokládaly. Klíčem je tedy kvalitní povrchová úprava a častá údržba. Například u kolečkových židlí nejsou nebezpečná kolečka sama, jako prach, který se ve spojení s nimi stává brusným elementem.Nevýhod korkové podlahy není mnoho,
ale jsou. Musíme počítat
s tendencí materiálu
světlat vlivem slunečního
záření. Při přestěhování
nábytku se pak objeví
tmavší ohraničené plochy. Když na ně působí
světlo, časem se odstín
podlahy zase sjednotí.
Podlaha z masivního
korku se dá samozřejmě
také přebrousit, aby se
obnovila původní barva
v celé ploše, ale není to
nutné. Vůči mechanickému poškození je korek
odolnější než dřevo, protože pružnost materiálu
umožňuje vyrovnat třeba
vytlačená místa. Neodolá
však úplně všemu, například posunování nábytku
na kovových nožkách
nebo šroubech v něm
může zanechat vrypy.
Někdo by za nevýhodu
mohl považovat i omezené vzory korkových
podlah, dané charakterem
materiálu. Přesto je možné vybírat z hrubších a jemnějších
vzorů a v poslední době i z barevných prvků, z nichž se dají
skládat libovolné dekory - šachovnice, pruhy, bordury.
Oproti dřevu je korek méně náchylný na poškození vlhkem
a teplotními výkyvy, protože je pružný. Záleží ovšem na kvalitním přilepení a překrytí lakem. Záludná bývá vlhkost působící
zespodu, například když se podlaha položí v novostavbě na
nedostatečně vyschlý beton. Podlaha by se měla pokládat až
do kompletně hotové místnosti (včetně všech instalací), aby se
zbytečně nepoškodila.
Jako přírodní materiál se korek řadí spíš mezi dražší podlahy.
Záleží na typu dlaždic a povrchové úpravě, ale dá se říci, že
cena včetně stěrkování a kompletní instalace začíná přibližně
u 800 Kč za metr čtvereční. Nejdražší jsou dlaždice z masivu,
které ovšem poslouží řadu let a výrobce na ně dokonce dává
celoživotní záruku. Vzhledem k charakteru materiálu lze očekávat, že cena bude v budoucnu stoupat.
Text: Jana Tržilová Abelson
Foto: Zahradník Parket
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Kuchyně trochu jinak
O tom, že je kuchyně srdcem domu asi netřeba diskutovat. Právě proto musíme vždy právě
kuchyni věnovat největší pozornost. Pojďte se s námi podívat, jak jsme dokázali s jedním z
předních výrobců zakázkových kuchyní, spol.Antico interiéry s.r.o. změnit jednu starou kuchyň v oázu klidu a pohody a zároveň centrum moderního vaření…
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Při plánování kuchyně jsme vycházeli z několika základních předpokladů. Tím prvotním bylo, že klientka si nepřála
supermoderní hladkou lesklou kuchyň, ale chtěla dát přednost
francouzskému venkovskému stylu, který navozuje teplo
domova. Právě proto padl výběr na kuchyni Provence, která její
představy splňovala. Zároveň bylo při stavbě kuchyně potřeba
zohlednit, že je paní domů „levák“ a s vyšší postavou. Tomu
bylo nutné přizpůsobit výšku pracovní desky a celkové uspořádání pracovního prostoru. Protože si ale rodina přála kompletní
přestavbu, bylo nejprve nutné začít od podlahy…

Začínáme od podlahy…

KLienti, kteří nás znají, vědí, že nabízíme nadčasové podlahy,
které dokonale kombinují estetiku, funkčnost, komfort a vytvářejí tak příjemné prostředí. Celomasivní podlahy nechávají
vyniknout přirozené kráse dřeva a vnášejí tak do celého interié-

ru nezaměnitelnou atmosféru. Dřevo jako materiál má pozitivní
vliv na klima místnosti, tím že pomáhá vyrovnávat vlhkost
ovzduší v daném prostředí. Další z mnoha předností je minimální usazování prachu, což ocení zejména alergici. Dřevěné
podlahy navíc umožňují snadnou údržbu. Kvalitu povrchové
úpravy určují pečlivě zvolené materiály dodávané od renomovaných výrobců laků a olejů. Jako nejefektivnější se ukazuje
povrchová úprava olejováním. Kvalitou povrchu se značně liší
od podlah lakovaných a dává tak možnost vyniknout přirozené
kráse dřeva a je snadno opravitelná i při rozsáhlejším poškození. Olej je přírodní materiál a ve spojení s dřevěnou podlahou
dotváří velmi působivý obraz celého interiéru.
Proto není divu, že i naše rodina si právě takovou podlahu zvolila. Navíc si vhodně vybrala stále oblíbenější tzv. „kartáčovaný
povrch“, kdy se při výrobním procesu povrch vlysu vydrásá,
tím se zvýrazní plastická struktura dřeva na povrchu a tím
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dodává podlaze nádech staré historické. Vzhledem ke zvolené
kuchyni pak sáhla po podlaze z dubu, která svou barvou krásně
koresponduje s dřevěnými prvky kuchyně.
Změna podlahy ve starém domě ale samozřejmě není úplně
snadnou záležitostí. Zatímco v novostavbě se na dokonale rovnou betonovou podlahu jednoduše nanese izolační stěrka a poté
položí podlaha, v domě byly staré korkové podlahy, které by se
odstraňovaly jen velmi těžko. Proto jsme museli volit technologii první vyrovnávací vrstvy ,která zpevnila stávající podlahu
a poté použití samonivelašní vyrovnávací vrstvy k dokonalému
srovnání všech nerovností staré podlahy. Po této úpravě mohlo
být přistoupeno k samotné pokládce dřevěné podlahy celoplošných lepením. Podlaha se lepila na speciální polyuretanové lepidlo, které zůstává gumové a pružné a umožňuje tak přirozené
pracování dřeva.Podlaha se pokládala již povrchově upravena
přírodním tvrdým podlahovým olejem.
Po jejím dokončení jsme mohli konečně přistoupit ke stavbě
kuchyně.

Kuchyně na míru

Předností naší společnosti je specializace na zakázkovou
výrobu, díky níž jsme schopni vyrobit i náročný atypický prvek
kuchyňské sestavy, dodržet rozměrové požadavky a uspokojit
představy klienta po stránce designu, dokonalé funkčnosti a
ergonometrie.
Kuchyně vyrábíme jak ve stylovém tak i moderním designu.
Naše společnost samozřejmě poskytne kompletní služby od
zpracování návrhu vlastními architekty až po konečnou montáž
v interiéru.
Na výrobu dvířek používáme osvědčené materiály - od levnějších , foliované dvířka v odstínech RAL a dřevodezénech
po luxusnější provedení masivních rámových dvířek s výplní,
povrchově upravené mořením a lakováním nebo pigmentovým
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Surový či neotesaný

U kuchyní Antico je často používaný styl, který se v angličtině někdy označuje slovem raw,
což bychom mohli volně přeložit jako surový je
charakteristický používáním přírodních materiálů, například dřeva, plsti a keramiky. Zejména
v případě dřeva jde o to, ukázat jeho povrch v
co nejsurovější, zdánlivě neopracované podobě tak, aby nás hmatatelně zaujal. Důležitá je
zajímavá přírodní kresba a plastická struktura.
Vítané jsou i zdánlivé chyby a anomálie, například sukovitost, které přispívají k osobitosti
a autenticitě každého kusu. Čím drsnějším
dojmem ale dřevo působí, tím pečlivěji se mu
pravděpodobně řemeslníci věnovali, protož
rafinované zpracování zpravidla vyžaduje velký
podíl ruční práce. Tento nábytek na sebe neupozorňuje zbytečnými ornamenty ani hladkými
plochami ve vysokém lesku. Nejvíc mu sluší
skromnost v podobě moření do přírodních tónů,
ošetření olejem nebo nanejvýš natření matným
lakem. Právě mořené dřevo je použito jak na
kuchyni tak na podlaze.
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nástřikem v odstínech RAL,používaných u stylových kuchyní
nebo celodřevěných masivních hladkých dvířek, jejichž kresba
zaručuje designový výsledek používaných u moderních kuchyní.
Právě tuto luxusnější variantu ve stylovém provedení francouzského venkova si klienti vybrali. Zaručuje jim to nejen
dlouhou životnost kuchyně, ale i možnost snadné opravy dvířek
a vybavení v případě poškození. Zvolená kuchyň je v kombinaci stříkaných dvířek v odstínu slonová kost, kde je použito
takzvané zastaření a pohledové krycí části z masivního dubového dřeva, které je povrchově dokončené tonovaným olejem
což jí zaručuje neotřelý a zajímavý design. Materiál pracovní
desky byl použit postforming,(vysokotlaký laminát) který je
hodně používaný zvlášt pro svou jednoduchost a přijatelnou
cenu.Výrobce také nabízí výrobu pracovních desek i z jiných
materiálú jako je zejména přírodní žula a dřevo nebo umělé z
nichž nejznámější je corian a technistone.
Světlá barva kuchyně navíc prostor opticky zvětšuje.
Uspořádání kuchyně navíc umožnilo realizovat i nějaké specifické požadavky – rodina například potřebovala velkou spížní
skříň, vybrala si i atypicky obezděnou digestoř a keramický
dřez. Původní kuchyň, kterou rodina používala, byla ve tvaru
L, novou kuchyň jsme koncipovali do tvaru U – doplnili ji
barovým pultíkem a velkou pracovní plochou, která ve staré
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kuchyni chyběla. Při pohledu na 3D návrh kuchyně je patrné,
že nová kuchyně nabízí zcela jiný komfort vaření. Kolem varné
desky jsou na obou stranách odkládací plochy, spodní skřínky
jsou moderně řešeny výsuvy, varná deska i pracovní plocha
jsou dobře osvětlené. Designovou zajímavostí je skříňka s kořenkami, která dotváří rustikální kuchyni a rampa nad barovým
pultíkem, která slouží k pověšení kuchyňského nářadí, nebo
třeba bylinek.

Ke kuchyni patří spotřebiče

Ve snaze zajistit co nejvyšší komfort při vaření, spolupracujeme
s předními výrobci a dodavateli elektrospotřebičů. Doporučujeme osvědčené značky prověřené dlouholetým působením
na celosvětovém trhu. K nejžádanějším patří zejména značky
Miele, kde nabízíme záruční i pozáruční servis na vysoké úrovni služeb. Samozřejmostí je pro nás splnění všech požadavků
a proto nabídka zahrnuje i ostatní renomované značky elektrospotřebičů: Siemens, Bosch, AEG, Whirlpool a další. Ostatní
vybavení jako jsou dřezy a vodovodní baterie doporučujeme od
značek Blanco, Franke a Systemceram. Zvlášť žádané jsou v
dnešní době i keramické dřezy, právě proto jsme v této kuchyni
tento dřez použili. Zajišťuje nejen vysoký komfort používání,
ale je i zajímavým doplňkem, který dotvoří netradiční interiér
kuchyně.

Dřevěné podlahy
Dnes máme na výběr z nepřeberného množství dřevěných
podlah.Ale v zásadě se jedná buď o podlahy masivní,nebo
vrstvené.
Masivní podlahy začínají u parketových vlysů.Tyto vlysy se
pokládají lepením k podkladu (betonové mazanině, anhydritu
apod.) buď na takzv.stromeček,nebo na řemen. šířka vlysů
začíná na 50mm a končí u 70mm.
Délky jsou od cca 250mm-500mm.Po položení je třeba tyto
podlahy celoplošně přebrousit, tmelit a povrchově upravit
olejem či lakem.
Ostatní masivní podlahy už většinou nazýváme prkny,kdy jsou
po obvodu opatřeny perem a drážkou a ve většině případů též
strženou hranou(mikrofází).Šíře je od cca 10cm-18/20cm,při
délkách do 3m.
Výhodou masivních dřevěných podlah je jejich dlouhá životnost(jedná se o generace)a možnost renovací.
Vrstvené dřevěné podlahy mohou být nejčastěji dvouvrstvé
a třívrstvé,kdy horní vrstva je z ušlechtilého dřeva v síle cca
3-4mm.

Tyto vrstvené podlahy mohou být použity na teplovodní podlahové topení,kdy se pokládají na speciální lepidla.
Vrstvené podlahy se dají položit také plovoucím způsobem se
suchým zámkem.
Povrchová úprava dřevěných podlah se provádí buď olejováním,nebo lakováním.
V případě olejovaných podlah oceníte přirozený vzhled a také
jsou velmi přijemné na dotek.
Údržba spočívá ve vysávání vysavačem,mytí a po několika
letech(dle zátěže)přeolejováním.
U lakovaných podlah se provádí takzv.renovace.Ta spočívá v
celkovém přebroušení a následném nalakování.
Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na změny okolního
prostředí zejména vlhkosti a teploty. Podlahu můžete bez obav
vytírat vlhkým, dobře vyždímaným hadrem.Snažte se uchovat
v místnosti relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 45 - 60 %. Tato
hodnota je vhodná nejen pro parkety, ale je též optimální pro
lidské zdraví. Nízká relativní vlhkost vzduchu dřevěné podlaze
neprospívá. Toto nebezpečí vzniká zejména v zimním období
v topné sezóně, kdy relativní vlhkost vzduchu klesá v místnostech často pod 30 %.
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Stavební
spoření
O stavebním spoření se v současné době hodně mluví. Bohužel spíše v souvislosti s možným krácením státního příspěvku, než jako o možnosti dobře profinacovat budoucí bydlení. A to je určitě
škoda…

Jak to vlastně je

Neodpustím si malý výlet do historie. Stavební spoření je tu
k naší spokojenosti už 85 let, vzniklo v roce 1921 v Německu.
V jeho počátcích rozhodoval o šťastném majiteli nového bydlení los. Dnes máme situaci mnohem lepší a z pestré nabídky
stavebních spořitelem si vybíráme sami.
Samotné stavební spoření má tři části. První zajišťuje sám
střadatel svými pravidelnými vklady na účet, druhou naopak
stavební spořitelna poskytováním úvěru a třetí, která je i jedním
z důvodů takové popularity stavebního spoření, stát svými
příspěvky spořícím fyzickým osobám. Stavební spoření si totiž
může založit i osoba právnická, ta však onen státní příspěvek
nepobírá.
Svoje služby nám nabízí šest stavebních spořitelen, z nichž
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každá má pro vás připraveno a přímo na míru ušito několik
variant stavebního spoření. Jsou to:
• Českomoravská stavební spořitelna, a.s.
• Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.
• Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.
• Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
• Wüstenrot stavební spořitelna, a.s.
• HYPO stavební spořitelna, a.s.
Až si vyberete finanční ústav vašemu srdci blízký, můžete pro
uzavření smlouvy využít buď samotnou stavební spořitelnu,
některou ze spolupracujících bank, externího spolupracovníka
spořitelny nebo se spolehnout na internet a smlouvu si vyplnit
on-line. A pro váš klid, úspory ze stavebního spoření jsou ze
zákona pojištěné.
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Smlouva a spoření

Na jednání si vezměte občanský průkaz, pokud chcete
uzavřít spoření i pro svoje dítě,
nezapomeňte na jeho rodný
list. Uzavřením smlouvy se
zavážete pravidelně ukládat
částku, jejíž výše závisí od
výše vybrané cílové částky.
Samotnou cílovou částku tvoří
vaše do budoucna vytvořené
úspory, přiznaná státní podpora
a také uvažovaná výše možného úvěru.
Samotné spoření trvá v současnosti 6 let, smluv můžete mít
uzavřeno více najednou, ale
pouze k jedné z nich máte nárok na přiznání státní podpory.
Ta je poskytovaná ve výši 15 %
z částky, kterou ročně uspoříte,
maximálně však z 20 000 Kč.
Na účet vám tedy stát přidá
3000 Kč. (U starších smluv,
které jste uzavřeli do konce
roku 2003, činí státní podpora
stále ještě 4500 korun) Pokud
chcete spořit víc než oněch
20 000, je to samozřejmě možné, ale státní podpora se vám
nezvýší. Pokud o to písemně
požádáte, úspory převyšující 20
000 Kč vám spořitelna převede
do následujícího roku. Tato
dohoda je potom závazná po
celou dobu spoření. V takovém
případě je možným řešením
uzavření více smluv, například
v rámci rodiny můžete spořit za
babičku, i dědečka.
Vaše vklady stavební spořitelna samozřejmě i úročí, a to
v závislosti na druhu a variantě
spoření, které jste si vybrali při
podepisování smlouvy. Obecně
se úroková míra pohybuje mezi
1 – 4 % ročně.
Během spoření vlastními silami
nashromáždíte 40 – 50 %
cílové částky, zbytek do vámi
požadované částky vám přinese
čerpání úvěru. Šest let je dlouhá doba a během ní se mohou
vaše představy a potřeby měnit. Na vaši nejnovější situaci
dokáže stavební spořitelna velmi pružně a aktuálně reagovat,
smlouvu vám upravit a cílovou částku snížit či naopak navýšit.

Máme naspořeno

Šest let uběhne jako voda, vy máte naspořeno, státní podporu je
připsána a nyní nastává druhá, neméně výhodná fáze stavebního spoření, kdy budete čerpat úvěr s nízkou úrokovou sazbou.
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Opět podle typu uzavřené smlouvy se roční úroky toho úvěru
pohybují mezi 3 až 6%. Abyste úvěr získali, musíte splnit několik vcelku jednoduchých podmínek:
• vaše smlouva o stavebním spoření byla uzavřena alespoň
před 24 měsíci
• naspořili jste požadovanou částku, tedy oněch 40-50%
cílové částky
• váš hodnotící parametr má výši, kterou pro přidělení úvěru
spořitelna vyžaduje
Pokud náhodou některou z těchto podmínek pro získání úvěru

nesplňujete, a přesto potřebujete začít stavět či renovovat, máte
možnost požádat o překlenovací úvěr.
Ten vám spořitelna poskytne do doby, než splníte podmínky
pro získání řádného úvěru. Nevýhodou překlenovacího úvěru je
vyšší úročení, než u jeho řádného kolegy.
Poskytnutí úvěru je podmíněno jeho využitím na účely vašich
bytových potřeb.
Bytové potřeby je termín určený zákonem 423/2003 Sb. a ten
pod tento výraz řadí:
a) výstavbu bytového domu, rodinného domu nebo bytu
b) změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,
c) koupě bytového domu, rodinného domu, nebo bytu včetně
rozestavěné stavby
d) koupě pozemku
e) splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě,
jejímž je účastník členem nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné právo užívání
f) změna stavby, údržba stavby nebo udržovací práce
g) vypořádání společného jmění manželů nebo vypořádání
spoluvlastníků či dědiců podle písmen a) až d)
h) připojení k veřejným sítím technického vybavení
k) splacení úvěru, nebo půjčky použitých na financování byto-

vých potřeb.

Končíme?

Pokud po šesti letech spoření ukončíte, písemně vypovíte a nebudete čerpat výhodný úvěr, můžete své naspořené korunky
využít na cokoliv, co vás napadne.
Výpověď smlouvy podejte k poslednímu dni v měsíci. Od 1.
dne následujícího měsíce začíná běžet tříměsíční výpovědní
lhůta a po jejím vypršení vám spořitelna vaše úspory převede na váš účet či pošle šek. Pokud byste se rozhodli ukončit
stavební spoření předčasně, před uplynutím oněch šesti let,
nepřijdete sice o své vložené peníze, ty vám spořitelna vrátí, ale
vy budete muset vrátit již připsané státní podpory.
Na smlouvu můžete spořit i po uplynutí šesti let, jen si musíte
dát pozor, abyste nepřekročili cílovou částku. Ta je závazná
a znamenalo by to porušení uzavřené smlouvy. Potom je lepší
uzavřít smlouvu novou, abyste se mohli znovu začít těšit, co
pěkného si za pár let opět pořídíte, či postavíte.
Ivana Kořínková
Foto: SAMphoto.cz
Zdroj: www.finance.cz

Ovládání domovní techniky pomocí
iPhone, iPad, iPod

S novým Gira HomeServer/FacilityServer App lze
veškerou domácí techniku ovládat pohodlně z
mobilního telefonu – doma i na cestách pomocí
iPhone, iPad nebo iPod touch, prostřednictvím
GSM, UMTS nebo LAN. Aplikace je dostupná
pouze v Apple App Store.
www.gira.cz

Nechte váš dům zazářit!

Nová nastavitelná nástěnná venkovní svítidla společnosti OSRAM
z řady NOXLITE LED SPOT osvětlí jakoukoliv vnější část vašeho
domu. Ať vchodové dveře, terasy, balkony, schodiště nebo temná
zákoutí – vnější osvětlení bezpochyby zvýší nejen vaši bezpečnost, ale
i komfort. Nemusíte se bát ani
vysokých účtů za elektrickou
energii. Svítidla NOXLITE jsou
díky LED technologii energeticky nenáročná a odolná vůči
povětrnostním vlivům (krytí
IP44).
Moderní design, vysoká funkčnost a nízká spotřeba elektrické
energie předurčují svítidla
NOXLITE LED
SPOT především pro
použití v moderní
architektuře.

Nádobí s rodným listem
Pokud chcete o svém nádobí vědět vše, vyberte si set
s tzv. datametrickým kódem, který naleznete na spodní straně
nádoby. Do tohoto kódu jsou v průběhu výrobního procesu pomocí
speciálního softwaru uložena jedinečná data, dokládající celý proces
výroby každého kusu, a tak je možné informace o jednotlivých
výrobních krocích a jejich průběhu zpětně dohledat. Za příplatek je
možné nechat si na povrch nádobí vygravírovat např. logo, jméno či
jiný nápis podle vlastní fantazie. Tyto inovace naleznete u nejnovějších kolekcí českého nádobí Pro Induction Guss. Více naleznete na
www.proguss.cz

Hyundai Retro Style Nostalgie v novém kabátě

Modelová řada Hyundai Retro Style se rozrostla o nového člena. Na pohled poutavá a
všem známá „trouba“ – stylový gramofon
s reproduktorem vycházejícím také ze
zlatavé ozvučnice je nyní obohacena o
další moderní funkce. Původní model je
nyní nahrazen modelem Hyundai RTCC
411 RIP. Ten obsahuje stejně jako jeho
předchůdce analogový tuner, CD mechaniku,
která však nyní navíc přehraje i formát MP3
a gramofon s rychlostmi 33/45/78. Nově je
do modelu zasazena kazetová mechanika.
Největší novinkou je však USB vstup, díky
němuž můžete soubory z flashky přehrávat,
ale můžete je také díky funkci RIP jednoduše nahrávat.
Kompletní přehled modelů na www.hyundai-electronics.cz,

Rozkládací postele a postele
s úložným prostorem
K velmi poptávaným a prodávaným v poslední době
patří rozkládací lůžka, která jsou určena všude
tam, kde je právě méně prostoru. Taková lůžka
lze ve složeném stavu použít na sezení i ležení,
v rozloženém stavu pak postele nabízejí kvalitní a
plnohodnotnou lehací plochu dvojlůžka.

Není zpola nic tak příjemného,
jako vracet se domů.

Domov je osobní prostor, na který člověk nedá dopustit. Místo které inspiruje a uklidňuje. Naším cílem je obohatit krásu tohoto prostoru, jeden domov po druhém. Jsme hrdí na
to, být součástí mimořádného pocitu zvaného vracet se domů.
www.designovepolstare.cz

Kompletní nabídku najdete na www.loznice.cz.

Nemáte zahradu či terasu? Grilujte doma!
Elektrický rakletovač je skvělá věc, můžete si s ním užít
nevšední večeři s rodinou nebo přáteli.
Navíc má tu výhodu, že si každý ugriluje nebo rozpeče na co
má chuť. Nejlepší je nashromážit na stůl co nejvíce různých
surovin – maso, sýry, zeleninu...a pak si jen každý z vašich
hostů na lopatičku naskládá co je libo a šup s tím pod gril. Více
na www.obhnordica.cz

Upravte si vlasy a hurá
do společnosti
V kategorii péče o vlasy firmy OBH Nordica naleznete nejen vysoušeče vlasů jako je
například tento červený Chilli Breeze 1800, ale i
kreativní kulmy, které umožňují styling vln různých
velikostí, vzhled kroucených vln nebo vytvoření
nepravidelných vln „ mořského“ vzhledu . Více na
www.obhnordica.cz

Buďte trendy s „Chilli“

Máte rádi „ Eko“?

Rychlovarná konvice v červené metalické barvě je jedním
z výrobků designové řady
drobných domácích
elektrospotřebičů
„Chilli“. Tyto výrobky jsou nejenom
vysoce funkční, ale
stanou se i ozdobou
Vaší domácnosti.
Více na www.
obhnordica.cz

Eko pánve s dlouhodobým keramickým povrchem, vyrobeným ze 100% přírodních materiálů potěší všechny příznivce
zdravého životního stylu.Jsou velmi odolné proti poškrábání,
lehce uchopitelné , vhodné pro všechny typy varných desek.
Navíc Vaši kuchyň rozzáří barvami: kromě pánve WOK
, můžete zvolit pánev žlutou o průměru 20 cm, zelenou o
průměru 24 cm, modrou o průměru 26 cm nebo červenou o
průměru 28 cm. Více na www.obhnordica.cz

Multifunkční mixér Power Stick 800
vás překvapí nejenom svým výkonem,
ale i dokonalým designem.Regulace
rychlosti, LED display, ergonomický
tvar rukojeti, nerez ostří i šlehací metla
Vám usnadní práci v kuchyni. Více na
www.obhnordica.cz

Ravak- Vana, umyvadlo a nábytek Evolution

Jediná vana, která nabízí skutečný pocit bezpečí a klidu.
www.ravak.cz
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Novinky
Zabiják alergenů – malý a
šikovný Raycop Genie
Společnost Blakar přichází s představením
novinky pro letošní Vánoce. Na trh uvádí
malý, ale velmi účinný zabiják alergenů
antibakteriální vysavač Raycop Genie.
Čtyřstupňový systém čištění pomocí UV-C
lampy, vibračního klepače, rotačního kartáče
a výkonného sání s mikro-alergickou filtrací
a HEPA filtrem odstraní 99,9 % bakterií,
virů plísní a 93,5 % roztočů. K dostání je ve
dvou barevných variantách v módní růžové a
nestárnoucí žluto-zelené barvě.

Vzduchotěsné dózy PopSome

získaly v roce 2011 cenu iF Product
Design Award a jejich rodina se hned
rozrostla o kořenky PopSome.
Víčko s patentovaným
systémem Oxiloc
zajistí, že nádobka bude pro
ochranu chuti
a aroma koření
vzduchotěsně
uzavřena. Když za
pružné víčko zatáhnete, získáte ideální otvor
pro přesné dávkování
obsahu.
Kořenky jsou usazeny na stojánku ve tvaru stromečku, na jehož
vršek můžete doplňovat další a další patra s kořenkami se svým oblíbeným kořením.

Zdravé a komfortní vaření
Společnost ETA a.s., tradiční česká značka
malých domácích spotřebičů, uvádí dvě novinky pro šetrné a zdravé vaření – kuchyňské
nádobí ETA ELIT line a Elektrický tlakový
hrnec ETA 3v1. Elektrický multifunkční tlakový hrnec zastoupí nejen vaření pod tlakem, ale
také rýžovar a hrnec pro pomalé vaření, který
si v současné době získává stále větší oblibu.
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Walkman® se zbavuje
drátů
Dopřejte si bohatší, kvalitnější zvuk s letošními modely přehrávače Walkman®.
Ať sáhnete po dokonalé zvukové kvalitě
modelu Walkman® A860
nebo po barevném, zábavném modelu
Walkman® E460, vždycky najdete dokonalý MP3 nebo video/MP3 přehrávač
značky Sony.
Nové Walkman® A860, S760 a E460
mají společný uhlazený, zaoblený design
a dostatečnou výdrž baterie pro delší
poslech. Všechny tři nové modely jsou
vybaveny softwarem MediaGo pro snadné přenášení hudby, videa a fotografií
z Průzkumníka Windows® Explorer
nebo iTunes4 metodou „drag and drop“.

Cihly pro budoucnost

U až 0,11 W/m2K

HELUZ FAMILY 2in1

broušené cihelné bloky s integrovanou tepelnou izolací


pro zdivo s nejvyššími tepelněizolačními parametry



pro domy s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění



zajistí optimální mikroklima pro zdravé bydlení



tradiční materiál - nadčasové řešení

Vývoj produktu HELUZ FAMILY 2in1 byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

HELUZ cihlářský průmysl v. o. s., 373 65 Dolní Bukovsko 295,
tel.: 385 793 030, mobil: 602 451 399, e-mail: info@heluz.cz,
www.heluz.cz, zákaznická linka: 800 212 213
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