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Editorial
EDITORIAL
Milé čtenářky, milí čtenáři,
Je to přesně rok, co jste drželi
v ruce první číslo našeho časopisu
zaměřeného na bydlení. Během té
doby jsme se na trhu snad trochu
zabydleli a našli si své věrné čtenáře. I díky vám můžeme ve své práci
pokračovat a dokonce se v příštím
roce stát z časopisu, který vycházel
dvakrát do roka, čtvrtletníkem.
A co vám toto naše výroční číslo
přináší? Už z názvu je patrné, že
byste se v něm měli dozvědět mnohé – jak zařídit kuchyň, obývák,
ložnici, dětský pokoj, či předsíň,
jak vybrat ty správné spotřebiče,
nebo osvětlení. Poradíme vám i jaká
podlahová krytina je ta pravá, zda
volit vířivku či bazén, případně jak
si vybrat zabezpečovací zařízení.
Prostě doufáme, že se staneme
vaším pravidelným průvodcem při

plánování nového bydlení a přispějeme k tomu, abyste se doma cítili
útulně a těšili se na každý návrat.
Samozřejmě i v tomto čísle přinášíme 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 nám zůstanete
věrní a že se v příštím roce zase
společně shledáme.

Iva Nováková, šéfredaktorka

luxusní
zakázkové
interiéry
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www.lukor-interiery.cz

podlahy
dveře
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Moderní a šetrné vaření
- zdravé vaření
a pečení
- úspora energie
a času
- snadná údržba
nepřilnavého
povrchu

Zakoupíte
v autorizovaných
prodejnách.
Více na

www.titano.cz
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Máte-li svůj směr, který je jasně
daný, je právě klika Aria tou
správnou cestou Vaší volby.

Gira přichází se zcela novým
designem pro klasické i moderní interiéry Gira ClassiX.

Kování značky Twin: BLADE P 1500 HR,
povrchová úprava LESKLÝ CHROM,
doporučená cena 1999,více na www.twin.cz

Vyrábí se ve variantách ClassiX
a ClassiX Art v kombinaci bronzu,
mosazi, černé a krémové barvy.
Gira ClassiX Art je navíc ozdoben
ornamentem.
Na obrázku dvojkombinace vypínače a zásuvky Gira ClassiX Art
bronz-černá/bronz

Jak spojit příjemné s užitečným?
Snadno. S novinkou od firmy HAAS+SOHN Rukov
– krbovými kamny Arktic 12 s plotýnkou můžete
nejen vytopit místnost, ale při pohledu na příjemné
praskající dřevo ještě uvařit horký čaj či připravit
jednoduchý pokrm.
Více na www.haassohn-rukov.cz

Nabízí bezpečnost…
To nejdůležitější, co každý člověk mj. od svých dveří
a oken očekává je vysoká kvalita, uživatelský komfort
a naprostá bezpečnost proti vloupání. Firma GU toto
vše plně svojí komplexní nabídkou špičkových produktů splňuje. Jistě oceníte její neviditelné panty, které se
hodí na všechny běžně používané materiály – dřevo,
PVC a hliník.
Buďte nároční na kvalitu, design a bezpečnost, spolehněte se na výrobky !
Více na www.G-U.com

Šikovná hmota
novinka od loctitu
Opravte, slepte či vyplňte
vše, co potřebujete!
Uštípl se vám roh skříňky?
Potřebujete přilepit háčky
na ručníky? Chcete přidělat roletu? To vše, dokáže
opravit NOVINKA Loctite Ultra Repair. Speciální
hmota Loctite Ultra Repair přilepí téměř jakýkoliv materiál. Dokáže nejen
lepit, ale opraví i uštíplý
kousek.

www.loctite.com
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Zrcadlo Luna
je benjamínkem rodiny zrcadel s integrovaným osvětlením českého výrobce firmy
Amirro, s.r.o. Díky rozměru
70 x 50 cm je ideální pro
malé koupelny, kde se hodí
každý ušetřený centimetr.
Na e-shopu www.zrcadla.cz
ho pořídíte už za 1.750 Kč.“

Voňavý byt
DOKONALÉ KUCHYNĚ
Chcete si pořídit kuchyň
a zajímají vás vychytávky,
které jsou na trhu? Zajímavé novinky přinášejí kuchyně
gorenje. Dokonalé využití
místa a pořádek do zásuvek
přinese nosič talířů, do kterého se pohodlně vejde až
12 talířů nebo dělící systém
pro příbory.

Už jste viděli novinku v
aromasortimentu německé
značky Primavera? Jedná
se o Aromafontánu (1750
Kč) pro vlhkost a provoněný
dům ve třech barevných
variantách a Aromadifuzér
(1780 Kč), který zvlhčuje,
provoní a pročistí vzduch.
Všechny novinky zakoupíte
na e-shopu

www.primavera-bio.cz

Spaní jako v bavlnce
Z nové kolekce značky Christian Fischbacher určené
pro chladnější a pošmournější období roku si vyberou
majitelé ložnic laděných do romantického, technicistního i minimalistického stylu.

Inspirace moderní dobou
Aby se mu dobře sedělo…
Je už vaše dítko ve věku, kdy chce objevovat taje samostatného stolování, i když třeba ještě s vaší pomocí?
Společnost Babypoint, s.r.o., přináší tip na praktickou
multifunkční židličku Gracia, která je nyní k dostání v nových barevných variantách. Židličku Gracia je
možné nastavit hned do dvou poloh – jako klasickou
vysokou jídelní židličku, nebo jako nízkou židličku se
stolečkem, která se bude skvěle hodit nejen při jídle,
ale také při hrách a odpočinku. Výrobce navíc model
vysoké židličky vylepšil novým elegantnějším pultíkem

S novou klikou v moderních liniích přichází na trh
společnost COBRA, tradiční český prodejce dveřního
kování. Elegantní tvary kování Quadra z dílny italských designérů vyhovují minimalisticky zařízeným
interiérům. Nabízí vyvážený poměr mezi současným
trendem hranatých klik a mezi uživatelsky příjemným povrchem rukojeti v dřevěném dekoru. Kliky
z kolekce firmy COBRA je kombinací tradičních ověřených funkčních vlastností a unikátních moderních
linií.
Kliku Quadra je možno zakoupit v různých povrchových úpravách a barvách dřeva
Více na www.matekliku.cz. nebo na prodejně
společnosti COBRA

Kde se dobře

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…

bydlí…

Příjemnou atmosféru bytu nebo domku přitom navozuje několik nezbytností. Tou základní je celková
útulnost. K té přispívají: dobře zabydlený prostor, pří-

a vzdušnosti.
Hodí se třeba i světle modrá nebo opravdu velmi
jemné pastelové odstíny - bleděmodrá, meruňková,
lososová, zelenkavá apod.
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?
jemné 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?
• vyzrát na vysoké stropy je hračka
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
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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

o91205

Jsme firma s dlouholetou tradicí.
ZAKÁZKOVÁ
KOVOVÝR
Nabízíme veškeré práce spojené
s kovem:

besaleel

b

SváĢení, stĢíhání, Ģezání, výroba atypických interiérĪ na míru.

ZAKÁZKOVÁ KOVOVÝROBA

KOVO

Daniel PeĀenka
Karlov 11, 284 01 Kutná Hora
Tel.: +420 602 214 547, +420 327 516 013

WWW.BESA.CZ

schodištď • zábradlí • dveĢe • interiéry dle návrhu

atypické zastĢešení• zimní zahrady

Spolehlivá elegance
www.digestore.cz

Prodej a distribuce:
Incos Alfa, spol. s. r. o.,
Drnovská 24/566, Praha 6
tel. 233 356 021, 724 247 487,
e-mail: praha@incosalfa.cz

odstínech. 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. Charakteristika této barvy je lehká dráždivost,
provokativnost, energetičnost
a chuť do života. Je to teplá a veselá barva, která osvěžuje a rozšiřuje
prostor.
Proto se hodí 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, jenž 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 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.
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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 pro fialovou i přesto, 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.

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

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.

Text: Iva Nováková, foto: SAMphoto.cz,
zdroj: bydleni.dobryweblog.cz, jaktodelaji.cz,
novinky,cz, pravo.cz

KRÁSNÉ VÁNOCE si zařiďte už teď!
Udělejte si radost: Právě je nejlepší čas
pro nové záclony a závěsy.

POZVĚTE SI DESIGNÉRA,
který Vám s výběrem dekorací dobře poradí.

Více na:

www.Petros-interier.cz
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Investujte do
zabezpečení
Vrátili jste se domů z dovolené a našli dům vzhůru nohama? Nebo jste
dokonce byli doma a během noci vás
navštívil zloděj? Pojďme se společně
podívat na to, jak tomu předejít.
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Majetek vlastně nelze ochránit? Nebo lze?
Pojďme se podívat na to, proč vlastně k vloupáním
dochází. Je vždy snazší vyloupit dům než byt, protože dům se lépe sleduje. Dnešní zloději nejsou samostatně pracujícími individui, ale organizovanými gangy, kdy celý řetězec končí u překupníka. Vyhlédnutý
objekt se nejprve týden až dva sleduje, sledování provádí takzvaný tipař. Samotné vyloupení pak trvá 10 až
30 minut (pokud je v domě či bytě skutečně bohatý
lup). Dům je možné sledovat z povzdálí, v případě
bytu postačí miniaturní webkamera na stropě chodby.
K vyloupení může dojít třeba už jen na základě
sledování dětí před školou – jak jsou oblečené, jaký
mají mobil, … Pokud si tedy myslíte, že jsou vaše děti
v bezpečí, nejenže nejsou, ale dokonce se mohou stát
prvotním impulsem k později „vybílenému bytu.“ Samotné vykradení je pak opět organizované, každý člen
gangu má přesně stanové úkoly a sehraní jsou snad
lépe, než byli čeští hokejisté v Naganu. Nejčastěji se
do objektu dostanou dveřmi, není ale výjimkou vniknutí přes balkón či oknem, dveřmi či oknem vniknou
zloději do bytu v 90% případů.
Zloději přiznávají, že je problém s bezpečnostní fólií
na sklech a s bezpečnostními dveřmi, víceméně nejsou
nepřekonatelné. Ani psa nepovažují za neřešitelný
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problém a dokonce ani napojení na PCO (Pult Centrální Ochrany). Pokud je totiž stanice bezpečnostní
služby od objektu více vzdálena, postačí na vyloupení
pouhých 10 minut. I v mříže v oknech či pancéřové
závory jsou problémem pouze z hlediska času, nepřekonatelné nejsou. Profesionální zloději se nakonec
nebojí ani sousedů. Oblečou si pracovní oděvy s logem
stěhovací firmy a sousedi ještě rádi přidrží dveře od výtahu. Prostě podle nich neexistuje ochrana, která by
se nedala obejít. Zloději přitom vypadají jako obyčejní
lidé, kteří se snadno ztratí v davu a pro lup si jezdí
zásadně vozem kradeným krátce před loupeží, který
je později rozebrán na náhradní díly. Přesto jim však
můžeme jejich „práci,“ respektive „naše oloupení,“
ztížit. Jak?

Vyhlašte zlodějům psychologickou válku
V žádném případě nezveřejňujte termíny dovolených
či služebních cest, ani odjezdy na chatu či chalupu,
a to především ani na sociální síti. V rekreačním objektu nenechávejte nic cenného, ani CD přehrávač.
Nenahrávejte dobu své nepřítomnosti na telefonní
záznamník. Příliš se nechlubte, buďte skromní a nenápadní. Před odjezdem na dovolennou to diskrétně
sdělte svým nejbližším sousedům – stěhovací vůz jim

pak bude samozřejmě podezřelý. Zajistěte automatické rozsvěcování a zhasínání světel, zatahování a vytahování rolet, a to tak, aby přes den ani v noci nebylo
vidět dovnitř. Je dobré umístit na domě třeba i jen
nefunkční kameru –náhodného neprofesionálního zlodějíčka může odradit. Požádejte někoho ze sousedů,
ať váš pozemek a výplně stavebních otvorů do domu
denně pravidelně kontroluje, vždy ale v jinou dobu,
pokud je to samozřejmě možné – rádi pak tuto službu
přece oplatíte. Ve svém soukromém životě se pravidelně snažte o nepravidelnosti. Náhodná krátká zastávka
doma, pokud se pohybujete poblíž, určitě prospěje,
pokud jste sledováni. Berte mechanické a elektronické
zabezpečení domu jako hru –zloději budou muset postupně překonávat různé překážky, čím víc překážek
bude, tím lépe. V bytových domech důsledně zamykejte vstupní dveře, dbejte na dobré osvětlení domu
i jeho okolí (bytového i rodinného), odstraňte nepřehledná a temná místa v bezprostředním okolí domu.

Venkovní kamera
Napojení objektu na PCO
Tento způsob ochrany se v kombinaci s elektronickým
zabezpečením objektu je prezentován jako nejúčinněj-

BEZPEČÍ OD KAVANA

PROFESIONÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ ŘEŠENÍ NA MÍRU
Nůžková mříž

Bezpečnostní dveře
MUL-T-LOCK s garancí
proti vloupání*
KAVAN spol. s.r.o.
Družstevní ochoz 1308, Praha 4 Tel.: 261 223 741, 602 386 822
×ÚïåÚØÞµàÖëÖã£ØïĈììì£àÖëÖã£Øï
* V případě poškození dveří KAVAN MUL-T-LOCK při pokusu o vloupání nové dveře stejného typu zdarma.

ší. Ovšem pozor, je důležité vědět, z jaké vzdálenosti
k nám zásahová jednotka pojede a jak dlouho jí to
bude trvat. Zlodějům skutečně zabere „vybílení“ bytu
i jen pouhých 10 minut. Proto je nutné tuto variantu
podrobně promyslet.

Mechanická ochrana objektu
Jde o první hradbu, kterou musí zloději překonat a čím
„hustější“ je, tím lépe. Mechanické zabezpečení je
s výjimkou kvalitních bezpečnostních dveří levnější,
než to elektronické a jeho instalace je poměrně rychlá
a snadná. Mechanickými prvky zabezpečení zajišťujeme okna, vchodové, terasové a balkónové dveře,
garážová vrata. Přitom lze říci, že základním mechanickým zajištěním je již plot, vjezdová brána a branka.
Prvky mechanického zabezpečení se budou lišit podle
umístění objektu – byt v 8. patře panelového domu
vyžaduje především „kvalitní bezpečnostní dveře“
a uvnitř je vhodný alespoň pořádně hlasitý „alarm,“
který probudí sousedy, dům na samotě je na tom o poznání hůře.
Mezi mechanické prvky zabezpečení řadíme: bezpečnostní dveře (pevná kovová konstrukce s celoplošným
plechovým krytím, ocelová kostra, rozvorový systém,
zamykání v deseti až dvaceti bodech, kvalitní bezpečnostní vložka, odolná vůči odvrtání či vyhmatání obyčejnou i vibrační planžetou), pevné mříže (lze pořídit
i ozdobné, kotví se zevnitř – přišroubované zvenčí jsou
k ničemu), nůžkové mříže (svým pohybem připomínají
rozevírání nůžek, shrnují se tak na bok oken či dveří,
jinak se zatáhnou a zamknou), rolovací mříže (zajišťují
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komerční objekty, jsou dražší), bezpečnostní okenní
fólie (znesnadní proniknutí oknem, jde o laminovaný
polyesterový film, silný cca 0,3 mm, nalepený na vnější
sklo z jeho vnitřní strany, aby nebylo možné fólii zvenčí odstranit), předokenní rolety (pouze hliníkové, s lamelami plněnými polyuretanem – nelze je přerazit).
Foto: SAMphoto.cz, Kavan s. r. o. zdroj: Ceskestavby.cz

Komerční prezentace

Nejvyšší bezpečnost,
špičková kvalita
a vyjímečný design
kování od
spojuje bezpečnost s funkčností
a designem. To nejdůležitější, co každý
člověk mj. od svých dveří a oken očekává je vysoká kvalita, uživatelský komfort
a naprostá bezpečnost proti vloupání.
Firma GU toto vše plně svojí komplexní
nabídkou špičkových produktů splňuje.
NEVIDITELNÉ PANTY, přesněji řečeno skryté panty
s označením UNI-JET SC / CC
Dokonalý vývoj a precizní zpracování zaručující bezproblémový chod při váze křídla až 130. Velkým úhlem
otevření – až 100 st. se zvyšuje komfort užívání lepším
a neomezeným výhledem z okna.
Důležitou stránkou je hlavně bezpečnost. Skryté okenní kování UNI-JET SC / CC splňuje svojí technickou
výjimečností za použití adekvátních uzavíracích protikusů třídu bezpečnosti RC2 dle ČSN EN 1627 - 1630.
Povrchová antikorozní úprava ferGUard taktéž vysoce
převyšuje požadavky norem a zvyšuje tak užitnou
hodnotu celých oken prodloužením jejich životnosti.
Skryté okenní kování UNI-JET SC / CC se hodí na
všechny běžně používané materiály – dřevo, PVC
a hliník.

Buďte nároční na kvalitu, design a bezpečnost,
spolehněte se na výrobky!

Více na

WWW.G-U.com

Nebojte se
Říká se, že je lepší dvakrát vyhořet, než
se jednou stěhovat. Já k tomu z vlastní
zkušenosti dodávám, že stejně triskní je
i rekonstruovat. Ale nevzdávejte to, výsledek stojí za to…
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rekonstrukce…
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Dnes se pustíme do přestavby klasického panelákového bytu, ve kterém bydlí ještě velká část obyvatel.
Zaměříme se na dvě náročné rekonstrukce – rekonstrukci bytového jádra a rekonstrukci balkonu.
Začneme u bytového jádra. Jelikož je přestavba bytového jádra poměrně rozsáhlou změnou a k dispozici
většinou nemáme mnoho prostoru, je důležité si předem naplánovat budoucí podobu nového jádra tak,
aby vznikl co největší prostor a koupelna byla komfortní i praktická. V lepším případě je možné vytvořit
podrobný projekt s 3D vizualizací, kterou nabízejí
mnohá koupelnová studia, kde můžeme jasně vidět,
jak vypadají naše představy o nové koupelně v reálu.
Nečekejme však návrh koupelny v 3D zdarma, na druhou stranu však není ani drahý, většinou zaplatíte
paušální poplatek, který vás bude motivovat k tomu,
abyste s hotovým návrhem neobíhali jednotlivá koupelnová studia, ale nadále jednali s konkrétním partnerem, kterého jste si z nějakého důvodu již vybrali.

Kdy je třeba stavební povolení?
Stavební povolení je nutné vždy, když bude nějakým
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způsobem fyzicky zasaženo do nosné konstrukce,
tedy například vyříznutí otvoru do nosného panelu.
Nebo v případě, kdy se výrazným způsobem změní
vzhled stavby či způsob jejího užívání. Avšak o každém konkrétním případu rozhodne příslušný stavební
úřad. Vždy je dobré plánovanou rekonstrukci bytu
či bytového jádra ohlásit majiteli bytového domu,
společnosti vlastníka či bytovému družstvu. Při využití
profesionální firmy je velkou výhodou, že ve většině
případů se její pracovníci postarají o vyřízení veškerých potřebných povolení.

Jaký materiál zvolit na přestavbu?
Důležitým rozhodnutím je také použití materiálu při
rekonstrukci. Je možné využít klasickou mokrou cestu
zdění v podobě pórobetonových tvárnic, které jsou
lehké, příčky z nich jsou tenké a snesou i větší zatížení v podobě zavěšení umyvadla nebo zrcadla. Obklady pak snadno nalepíme na neomítnutou stěnu.
Pórobeton lze i lepit lepidlem, čili s ním můžeme zdít
i cestou suchou.
Při radikálnější proměně dispozice nové koupelny

využijeme spíše sádrokarton, který je ještě lehčí než
pórobeton, proto je s ním manipulace méně náročná. Rekonstrukce s ním je tedy rychlejší také proto,
že není nutné sekat drážky na rozvody. Zásadní je
také suchý proces stavby, kdy lze veškeré povrchy
ihned upravovat a při stavbě nevzniká tolik odpadu
a nečistot.

Kdy je třeba zrekonstruovat i balkón?
Balkóny, jediné exterierové místo relaxace a odpočinku pro majitele bytů, je důležité udržovat v dobrém
stavu. Mnoho starých balkónů vyžaduje výměnu, která je ovšem poměrně velkou investicí, proto nezbývá, než balkón zrekonstruovat tak, aby se nakonec
nestal nebezpečným jak pro své uživatele, tak i pro
sousedy a kolemjdoucí.
Jedním ze zásadních kroků je výměna podlahy, kdy
se stará podlaha vybourá, povrch se vyrovná stěrkou
a položí se hydroizolační fólie. Ideální pro balkóny
je využití fólie z PVC, která je pevná, odolná proti
mechanickému poškození, práce s ní je snadná a je
současně vysoce propustná pro vodní páry, ekologic-

ká i hygienicky nezávadná. Tato fólie se používá jako
podklad, následně se pokladou rošty, na které pak
přijde konečný povrch. Podlahou balkónu může být
klasická dlažba, nebo prkna z nejrůznějších dřevin.
Velmi populární jsou exotické dřeviny, například
merbau, která je díky své pevnosti a vysoké odolnosti vůči vnějším vlivům, plísním i škůdcům, ideálním
povrchem právě pro balkóny.

Čím můžeme balkóny osvěžit?
Součástí rekonstrukce balkónu může být také výměna jeho zábradlí. Dnešním trendem pro panelové
a bytové domy jsou kvalitní ocelové konstrukce,
které jsou bytelné a jejichž životnost je oproti starým
typům balkónů až trojnásobná. Opláštění balkónů

pak můžeme zvolit z nejrůznějších materiálů či barev.
U panelových domů většinou dochází k hromadné
výměně, na volbě budoucího vzhledu balkónů se
musí shodnout všichni obyvatelé, i když by byl panelový dům s různobarevnými balkóny přinejmenším
originální.
Následná dekorace balkónu však závisí pouze na jeho
majitelích. Výzdoba květinami je jistě samozřejmostí. Výrobci balkónového zábradlí nezapomínají
ani na místo pro truhlíky. Součástí balkónu může být
i originální zastínění v podobě markýz či plachet.

Foto: SAMphoto.cz, zdroj: Ceskestavby.cz

Společnost Henkel radí:
100%ní lepení
Potřebujete slepit podlahovou lištu, prasklý kryt vysavače nebo nohu židle? Univerzální
novinka Pattex 100% lepí téměř 100% materiálů. Slepíte s ním kov, sklo, zrcadlo, dřevo,
beton, plast, látku, prostě cokoliv. Lepí v interiéru i exteriéru, nevadí mu ani voda a je flexibilní. Díky speciálnímu uzávěru nevyschne po prvním použití, při správném uzavření může
sloužit mnoho měsíců. Není třeba vlastnit desítky různých lepidel, když je zde Pattex 100%.
www.pattex.cz

Zařizujeme
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kuchyň
Po dlouhém snění jste se stali hrdým majitelem bytečku, či domečku? Pak tedy určitě první, co musíte
vyřešit, je jakou si pořídíte kuchyň. A co si budeme
povídat, základem je kuchyňská linka…
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v lineární kuchyni musí být uspořádány vedle sebe, platí ovšem, že mycí zóny by měla být uprostřed.

Souběžná - dvouřadá kuchyň
Máme-li dostatek prostoru, je dvouřadá kuchyň jedním
z nejlepších možných řešení. Často stačí se jen otočit
a máte před sebou to, co zrovna potřebujete - dřez,
sporák, ledničku. Jen se ujistěte, že v pracovním prostoru mezi dvěma pracovními deskami není potřeba
zařídit průchod. V pracovním prostoru kuchyně by
pak mohlo docházet ke kolizím s jinými pocházejícími
osobami. Minimální šířka pro dvouřadou kuchyň je 250
cm.

Uspořádání kuchyně lze v zásadě rozdělit do několika
schémat. Schémata definující uspořádání kuchyně vycházejí z obvyklého uspořádání interiérů. Je tak velmi
pravděpodobné, že vaše kuchyň některému schématu bude odpovídat. Samozřejmě za předpokladu, že
neplánujete svou kuchyň zařídit v nějakých opravdu
atypických prostorech s množstvím velkých zákoutí
nebo nepravými úhly apod.
•
•
•
•
•

Kuchyň ve tvaru L
Uspořádání kuchyně ve tvaru „L“ je dobrou volbou,
máte-li v plánu do kuchyně umístit ještě stůl, který
se snadněji vejde do protilehlého rohu kuchyně. L
uspořádání také minimalizuje problémy s nadměrným
provozem v pracovní části kuchyně.

Lineární (jednostěnná kuchyň) kuchyň
Souběžná - dvouřadá kuchyň
Kuchyň ve tvaru L
Kuchyň ve tvaru U
Kuchyň se středovým ostrůvkem

Lineární (jednostěnná kuchyň) kuchyň
Jak napovídá název, jedná se o jednoduché jednořadé
uspořádání. Lineární kuchyň se hodí pro úzké dlouhé
místnosti, kam se jiné uspořádání nevejde, tedy lineární uspořádání využijeme hlavně u malých kuchyněk. Je
dobré když stěna kuchyně, kde bude hlavní pracovní
deska, nemá okna nebo dveře. Minimální šířka lineární
kuchyně by měla být alespoň 1,8 metru. Pracovní zóny

Kuchyň ve tvaru U
Uspořádání kuchyně ve tvaru „U“ už nám dává šanci
vytvořit opravdu luxusní kuchyň. V takové kuchyni
bude vždy všechno po ruce, kuchyňská práce vám tak
půjde příjemně od ruky. Jednu stěnu písmene „U“ je
možné využívat i jako servírovací plochu.

Kuchyň se středovým ostrůvkem
Taková kuchyň už bude působit opravdu impozantně.
Jedná se vlastně o kuchyň ve tvaru „U“ doplněnou
o středový ostrůvek. Tento ostrůvek může doplnit
některou pracovní zónu pracovního trojúhelníku a pak
si můžeme být jisti, že máme nejlepší kuchyň, jakou je
možné pořídit.
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Optima

Kvalitní kuchyně za rozumnou cenu.
Nadčasový design, bohatý výběr materiálů a doplňků.
Špičkové kování Blum s doživotní zárukou.

AKCE

Zásuvky Blum s dotlumením zdarma
platí do 28. 2. 2013

MONARC NÁBYTEK s. r. o., Úsobrnská 458, 569 44 Jaroměřice u Jevíčka,
infolinka: 461 325 142, e-mail: monarc@monarc.cz

www.monarc.cz
11

Ostrůvek v kuchyni? Určitě ano
Ostrůvek v kuchyni je řešením, které si v tuzemských
domácnostech získalo oblibu především v posledním
desetiletí. Vyžaduje dostatek prostoru, aby výsledek

nepůsobil překombinovaným dojmem a udržela se
v místnosti vzdušnost a volné místo, tolik nezbytné pro
vaření a další práce, které v těchto prostorách zpravidla probíhají.
Hlavním požadavkem na ostrůvek je jistě jeho funkčnost a praktičnost. Dosáhnout optimálního rozvržení
takto pojaté kuchyně není snadné, vždy se proto
vyplatí využít služeb odborníků, nebo si před realizací
minimálně vyzkoušet své záměry ve speciálních počítačových programech, které umožňují 3D vizualizace
obydlí a zamýšlených změn.
Plocha, kterou ostrůvek v kuchyni vytvoří, může sloužit
jako rozšíření pracovního či odkládacího prostoru,
často se však volí jako centrum vaření nebo mytí, kdy
je zde umístěna varná deska, či dřez. Ostrůvek může
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sloužit i k posezení. V takovém případě se k němu
přidají barové židle.
Bude-li sloužit jako varné centrum, je třeba počítat
i s instalací digestoře. Ta by určitě měla být i designově
povedená, protože bude viděna ze všech stran. U os-

trůvku, v něm bude umístěno mycí centrum, je nutné
dořešit přívody vody a systém odpadu. Obvykle se lidé
přiklánějí ke kombinování popisovaných účelů využití,
a tak se, pokud to rozměry ostrůvku dovolí, stává plochou pro vaření i konzumaci.

Hodí se do prostorné kuchyně
Z výše uvedených informací jasně vyplývá, že toto
řešení není příliš vhodné pro klasické panelákové
kuchyně, kterým bývá vyhrazen poměrně malý prostor.
V ideálním případě je ostrůvek od dalšího zařízení či
stěn vzdálen alespoň 90 cm, i když komfortnější je 120
cm. I tak ale nemusí majitelé nevelkých kuchyní zoufat,
menší varianty, které jsou spíše barem, mohou ozvlášt-

nit i jejich místnost.
Ostrůvek v kuchyni je mnohými velice oblíbený prvek,
protože umožňuje uspořádat tuto nezbytnou místnost
méně obvykle než je zvykem, avšak o to originálněji.
Na ostrůvku mohou být umístěny malé domácí spotře-

chovou úpravou.
O slovo se také u aktuální kuchyňské linky hlásí barvy. Není nic výjimečného, když je moderní kuchyňská
linka sytého odstínu, který byste si dříve v kuchyni ani
nepředstavili. Nabídka barevných variant je tak téměř
neomezená. Od žluté kuchyňské linky, přes oranžové,
fialové a zelené odstíny až k černé barvě, pro kterou se
mnozí rozhodují z důvodů vysoké míry kombinovatelnosti s doplňky.

Mozaika do kuchyně? Originálním prvek
Důležitým rozhodnutím je i obklad, který v kuchyni
zvolíte. Moderním řešením je mozaika. Mozaika do
kuchyně vytvoří z vaší kuchyně netradiční originál
a může pomoci i s optickým zvětšením prostoru. Je
to velmi oblíbené řešení pro oživení každé kuchyně.
Můžeme ji použít například jako součást kuchyňské
linky místo tradičních dlaždic, ale také jako designový
prvek, např. pro lemování nábytku či vylepšení vzhledu
zásuvek a vypínačů. Mozaika do kuchyně vyrobená na
míru profesionály bude jistě luxusním prvkem vašeho
bytu a ušetří vám spoustu času, neboť se dodává již
poskládaná do požadovaného tvaru, ale můžete si ji
vyrobit i sami přesně podle vašich představ. Je vhodná
na jakýkoliv povrch, na který se lepí i běžné obklady.

Skleněná mozaika
Ideálním řešením do menších prostor je skleněná
mozaika vyrobená z křišťálového skla. Aby se prostor
opticky zvětšil nejen odlesky od mozaiky, je dobré
do „skládačky“ použít menší dílky, větší kusy naopak
opticky zmenšují. Skleněná mozaika existuje v mnoha
barevných i tvarových provedeních.

Keramická mozaika

biče, které jinak zbytečně zabírají místo na kuchyňské
lince.

Materiál a barvy hrají u kuchyňské linky
prim
Hlavním poznávacím znamením trendy kuchyňské
linky je použitý materiál a barva povrchu. V otázce
materiálu se fantazii meze rozhodně nekladou. Není
nic neobvyklého, když má moderní kuchyňská linka
desku z betonu nebo je celá vyrobena z exotických
dřevin. Mnohdy také výrobci přistupují k nápaditým
kombinacím použitých materiálů, kdy může výsledná
kuchyňská linka obsahovat kovové, dřevěné, plastové,
skleněné, betonové či kamenné prvky s různou povr-

Jedná se o tradiční materiál, jehož hlavní předností je
nenapodobitelný tvar každého kousku, díky čemuž
bude keramická mozaika nezaměnitelným originálem.
Jako i u ostatních druhů mozaiky, i u tohoto existuje
možnost vytváření obrazců i pravidelných tvarů.
Plocha mozaiky působí po vyspárování velmi krásně
a plasticky.

Mozaika z kamene
Kamenná mozaika do kuchyně se vyrábí z přírodního
kamene, nejčastěji mramoru nebo travertinu, který
je ručně opracován a vkládán do předem připravených forem. Svým vzhledem se však nehodí do každé
kuchyně, je využívána spíše ve veřejných prostorách
a v exteriérech.
Foto: SAMphoto.cz, zdroj: mujdum.cz,
chytre-bydleni.cz
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Feng Shui
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Obývací pokoj je podle Feng Shui místností příležitosti,
kde se často odehrává spousta důležitých životních
momentů. Scházejí se zde členové domácnosti, hostí

Obývací pokoj – centrum společenského
života
Obývací pokoj by měl být především útulný. Toho lze
dosáhnout mnohými metodami, avšak v první řadě
je rozhodující tvar i umístění pokoje v rámci stavby.
Co se týče tvaru, ten by měl být rozhodně pravidelný,
pokud není, je třeba tyto nedostatky dorovnat umístěním zrcadel a dostatečným počtem zdrojů světla,
samozřejmě nejlépe toho přirozeného. Pokud se jedná
o umístění obývacího pokoje v rámci bytu nebo domu,
odborníci doporučují orientovat ho na jihozápad, jihovýchod či západ. Neméně vhodná je orientace směrem
na sever.
Dalšími často vzpomínanými aspekty je čistota a pořádek. Harmonie obývacího pokoje na nich přímo závisí,
stejně jako u jiných místností.

Důležité jsou barvy

se návštěvy. Obývací pokoj je zkrátka prostorem, kde
se budují a utužují různé vztahy. I z toho důvodu mu
Feng Shui věnuje tolik pozornosti. Jaký by měl tedy
podle tohoto prastarého umění být?

Jelikož jsou barvy činiteli, co dokážou ovlivňovat
lidskou psychiku, zaměřuje se na ně i učení Feng Shui,
které upřednostňuje nenásilné a příjemné odstíny.
I když se v obývacím pokoji často setkávají lidé, kteří
svými energiemi podporují proudění pozitivních toků
a zabraňují narušení zvenku, je příhodné vymalovat
stěny například žlutou či zemitými tóny – hnědá, béžová, písková apod. Dále je pak doporučována oranžová,
meruňková či broskvová. V žádném případě se podle

Vzorková prodejna
Čer touská 302/20
Praha 9 – Hloubětín

ŽALUZIE - LÁTKOVÉ ROLETY - SÍTĚ PROTI HMYZU
MARKÝZY - ROLETY - VENKOVNÍ ŽALUZIE

15% SLEVA
po předložení této reklamy

tel.: 777 111 247, sun-way@seznam.cz, www.sun-way.cz
konzultace a zaměření zcela ZDARMA

celé ploše místnosti. Pokud i tak
chcete podlahu takto ozdobit, volte
raději několik menších kusových
koberců, jimiž se tok pozitivní energie příliš nezpomalí. Ideální jsou
na zemi dřevěné parkety. Zvolíte-li
kámen nebo dlažbu, bude obývací
pokoj působit dynamickým dojmem.

A co doplňky?

Feng Shui nehodí na stěny obývacího pokoje modrá,
zelená nebo například červená barva.

Rozmístění nábytku
Stěžejním prvkem obývacího pokoje je nábytek sloužící k sezení. Pohovka či křesla nesmějí být umístěna
tak, aby se na nich sedělo zády ke dveřím, což může
vyvolávat nepříjemné a negativní pocity ohrožení či
strachu. Principy Feng Shui bydlení dále doporučují,
aby při posezení každý viděl na dveře a jednotlivé kusy
sedacího nábytku byly rozmístěny do tvaru osmiúhelníku či kruhu, což navozuje žádané pocity bezpečí
a intimity. Nevhodné je proto klasické uspořádání
sedací soupravy do rovné linie, kdy všichni sedí vedle
sebe a před sebou mají televizor. Stůl musí být kvalitní,
pevný a čistý, pokud se na něj umístí
živé květiny, podpoří se jeho energie
působící na lidské zdraví. Nábytek
je dle Feng Shui vhodné přiblížit ke
stěnám. Je také dobré vyvarovat se
ostrým hranám. Do středu obývacího pokoje nepatří žádné kousky
vybavení, protože se zde nachází
zóna štěstí, které je třeba nechat
volný prostor, aby v ní mohly proudit
energie.

Principy Feng Shui bydlení upřednostňují přírodní
podlahu
Chcete-li váš obývací pokoj zařídit
podle zásad Feng Shui bydlení, pak
zapomeňte na koberce, minimálně
na ty velké, které jsou položeny po
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V otázce útulnosti je třeba ještě
zmínit doplňky. Ty Feng Shui uznává
jako nezbytný prvek, nicméně obdobně jako u nábytku jich nesmí být
přespříliš. Výborné jsou hodiny symbolizující harmonii a řád, dále pak
obrazy s příjemnými a nerušivými
motivy. Nezapomínejte ani na živé
květiny a rostliny, raději takové, co
mají zaoblené listy. Vyvarujte se užití sušených druhů. Na okna umístěte
závěsy, a to raději těžší a z příjemné
látky. Takové totiž pomáhají dotvořit pocity pohodlí.
Pokud nejsou zataženy, měly by být svázány. Nikdy
je neroztahujte tak, aby látka tvořila rovnou plochu.
S tímto souvisí i doporučení Feng Shui pro záclony,
které by tedy měly být vždy nařasené.
Zásady Feng Shui bydlení jsou v dnešní hektické době
hojně vyhledávané. Každý totiž chce, aby jeho obydlí
bylo místem, kde může hluboce relaxovat a oddávat
se odpočinku, který je důležitou součástí spokojeného
života. Nechte si i vy inspirovat tipy Feng Shui pro obývací pokoj a vytvořte si v této místnosti plnohodnotné
zázemí pro příjemný život.

Foto: SAMphoto.cz, zdroj: Chytre-bydleni.cz

TWIN s.r.o., info@twin.cz, tel.: +420 377 328 012-14, www.twin.cz
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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

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

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.

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.

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
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Čelo
Tím základním kamenem designování lůžka je pochopitelně čelo postele. Obyčejný rám na obyčejných

Jedno z největších studií v ČR
se zaměřením na ložnice a dětské pokoje

®

- na ploše více jak 900 m2
- 70 druhů matrací na vyzkoušení
- odborné poradenství ve výběru postelí a matrací
- doprava zdarma
Žižkova 10, 586 01 Jihlava
obchod@raj-spanku.cz

www.raj-spanku.cz

TEMPUR® je perfektne vhodný pro každé telo
Vyzkoušejte 3 kolekce matrací TEMPUR a pocitte ten rozdíl …

S tímto inzerátem
speciální sleva
na skříně a šatny

LOŽNICE A DĚTSKÉ POKOJE

30%
Slevu nelze sčítat
s jinými slevami

Reprezentační zastoupení:
Praha
OC Europark Štěrboholy
Nákupní 390/4
tel: 605 246 340
Brno
SOHO Modřice
Svratecká 989
tel: 739 589 071
Ostatní zastoupení
Praha
OC EDEN, OD KOTVA,
OC Letňany, OC ŠESTKA
Ostrava
Purkyňova ul.
WOODFACE, spol. s. r. o.
Přezletice 1, Praha – východ
tel: 283 016 111
www.wooodface.cz

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 případě platí, že postelová móda je:
1.
2.
3.
4.
5.

jednoduchá, bez ozdob a ornamentů
střídmá a zároveň elegantní
maximálně pohodlná a ležérní
s jistou dávkou smyslnosti
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
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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 nebo
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.
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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
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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 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

iRobot Roomba
vs.
levný „robotický“ vysavač
Na českém trhu se v posledních letech roztrhl
pytel s robotickými vysavači. Na boomu úklidových robotů chce vydělat kdekdo včetně
firem, které dovážejí nekvalitní a „hloupé“
OEM výrobky čínské produkce. Na následujících řádcích si vysvětlíme, co dělá robotický
úklid opravdu účinným.
iRobot: 10 let zkušeností v robotickém vysávání
aneb dejte na slova odborníka
Již v roce 1991 iRobot stvořil profesionálního vesmírného
robota Genghis, přesně o deset let později hledal armádní robot PackBot přeživší v troskách Světového obchodního centra a v roce 2002 přivedl iRobot na svět Roombu.
První skutečně účinný domácí robotický vysavač Roomba způsobil revoluci v domácím úklidu a během následujících 10 let, během nichž vzniklo celkem 6 různých
generací Roomby, se usadil ve více než 8 milionech domácnostech napříč celým světem.
Technickou vyspělost iRobotu demonstruje zejména
systém úklidu iAdapt. Ten se vyznačuje průměrně 4 návštěvami jednoho místa za jeden uklízecí cyklus. V kostce iAdapt představuje zcela adaptabilní systém úklidu
rovnající se umělé inteligenci. Levné robotické vysavače
používají většinou tzv. systematický úklid, jenž trvá velmi krátkou dobu a dosahuje velmi malé účinnostiJeště
horší variantou je náhodný úklid, který
není řízen žádnou formou umělé inteligence. To, zda
uklidí hůře dostupná místa, určuje pouze náhoda.

Často kladené otázky a odpovědi
Proč nepotřebuje iRobot zabudovanou kameru?
Nejchytřejší systém úklidu a navigace v místnosti iAdapt
řídí pohyb robotického vysavače na základě snímání
překážek na podlaze, tvaru místnosti a dalších faktorů.
Robot se tak dostane do každého tmavého koutu, neztrácí přehled o umístění v prostoru pod stolem, postelí
a jiným nábytkem. Právě proto Roomba nepoužívá kameru, která snímá strop.
Má mop na robotickém vysavači smysl?
Mop jednoduše není vhodný princip domácího vytírání.
Mop vyžaduje namočení, vyždímání a opětovné namočení. Jelikož se toto děje většinou ve špinavé vodě, bakterie ze špinavé vody se často dostanou i tam, kde před
tím nebyly. Proto iRobot vyvinul speciální technologii
vytírání spočívající v aplikaci čistícího roztoku, vytření
a vysání špinavé vody. K tomu slouží nová generace vytíracích Robotů iRobot Scooba 390 a 230.
Co jsou to OEM vysavače?
Je to speciální kategorie hloupých vysavačů, na které
se tisknou různé značky. OEM vysavače bohužel „vynikají“ velice nízkou kvalitou zpracování, prakticky nulovou umělou inteligencí a velmi omezenými vysávacími
schopnostmi obecně. Navíc trpí velkou poruchovostí
a jsou velmi hlučné.
Závěr: Nikdo není tak bohatý, aby si mohl kupovat levné věci
Na českém trhu stále najdete mnoho různých značek
robotických vysavačů. Bohužel velká většina z nich
nedokáže dobře vysávat a tedy splnit vaše očekávání. Kupujte proto pouze kvalitní výrobky s umělou
inteligencí a schopností adaptace v prostoru vašeho bytu či domu. Jen ty dokážou zajistit efektivní
úklid domácnosti. Díky více než 22letým zkušenostem jsou špičkou na trhu výrobky iRobot. Ať
už vysavače Roomba, či vytírače Scooba.

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“.

A co barvy?...
Musíme si uvědomit, že v ložnici hrají velkou roli i barvy. Zásadním kritériem při výběru barev interiéru by
měla být funkce místnosti. Ložnice patří ke klidovým
zónam domácnosti. Měli bychom tedy volit barvy, které uklidňují a nejsou příliš výrazné. V ložnici bychom
měli používat barvy vzbuzující v nás pocit pohody,
klidu, jistoty. Většinou se jedná o barvy přírodní a pastelové odstíny studených barev. Bíla se v ložnici bude
také vyjímat, vzbuzuje v nás pocit čistoty, jemnosti,
nejvíce odráží světlo a celkově místnost prosvětluje.
Při volbě barevného odstínu stěn bychom měli brát
v úvahu barevnost nábytku, doplňků a podlahy.
Můžeme kombinovat různé barvy, neměli bychom

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 úz-
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ale zapomínat na to hlavní: barevné ladění prostoru
musí zejména vyhovovat tomu, pro koho je určen.
Důležitější než moderní trendy je tedy vždy náš vlastní
barevný vkus.

Ložnice, nebo šatna?
Ložnice je místem odpočinku a klidu. Ovšem vzhledem k možnostem a velikostem současného bydlení,
je pro většinu běžných uživatelů nemyslitelné, vyčlenit jednu místnost jen a pouze pro nerušené spaní.
Většinou tedy ložnice dostává i svou „denní“ a nebo
zkrátka druhou funkci či roli a slouží např. také jako
místo k umístění šatních skříní. Pořídit si šatnu bývá
často chápáno jako luxus.
Pro zdravý spánek je lepší, aby v ložnici bylo co nejméně nábytku, především toho úložného, protože ve
skříních ukládáme spoustu věcí, které vyzařují látky
škodlivé pro náš organismus a regeneraci.
Pokud se rozhodneme pro šatnu, potřebujeme na
ni minimálně čtyři metry čtvereční místa. Přitom její
umístění v bytě či domě hodně napoví o tom, jak
moc ji budeme využívat. Nejlepší je, pokud sousedí
s ložnicí. Dokonce se vyplatí zmenšit tuto místnost na
úkor šatny. Schováme do ni vše potřebné a v samotné
ložnici nám pak stačí jen postel a dva noční stolky.
V takovém případě bychom měli pamatovat na to, že
v šatně potřebujeme i velké zrcadlo a dobré osvětlení.
Základním předpokladem funkční šatny, která splní
individuální potřeby pro ukládání věcí, je rozčlenění
jejího uspořádání tak, aby co nejlépe vyhovovalo současným potřebám majitele.
Text: Jana Abelson Tržilová,
foto: SAMphoto.cz, woodface zdroj: Nadop.cz

kým 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.

Všichni známe problematiku vybavování vysněného domova. Firma Jeko Moravia vyrábí nábytek
z masivu a zároveň zastupuje na českém trhu řadu
zahraničních i českých výrobců. Všechny produkty
si můžete projít z pohodlí svého domova na internetové adrese www.nabytek-jeko.cz.
Na Nábytek Jeko.cz se můžete obrátit i v případě atypických rozměrů, ať už se jedná o výrobu
postele, komody, skříně nebo kuchyňské linky. V e-shopu Nabytek Jeko.cz naleznete luxusní
nábytek z exotických dřevin, kožené sedací soupravy z pravé italské kůže nebo široký výběr
vysoce kvalitních matrací nejen pro dospělé, ale i děti.
Kontakty:
Jeko Moravia s.r.o., Český Těšín
Tel.: +420 773 660 012, 777 926 614
E-mail: info@jeko.cz

Prodejny:
Unhošť, Pražská 836, Jednota COOP, Tel.: +420 777 661 816
Tábor, Tř. 9. Května 2886, Tel.: +420 774 792 661

www.nabytek-jeko.cz
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Dětský pokoj
Zařídit dětský pokoj, není tak
úplně jednoduché. Děti nám
rostou před očima, jejich návyky a potřeby se rychle mění.
Pořizovat každé dva až tři
roky nové vybavení je finančně náročné. Musíme na to
jít chytře: zakoupit nábytek,
který poroste i s potomkem.
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Podlaha by měla být teplá a měkká
Malé děti si hrají na zemi, proto je volba podlahové
krytiny důležitá. Naprosto nevhodná je samozřejmě
studená a tvrdá dlažba, laminátová podlaha také není
to pravé ořechové. Na tyto materiály položíme kusový
koberec. Stačí levnější akrylátový, hlavně že je měkký
a teplý.
Ve specializovaných obchodech se prodávají veselé koberce s dětskými motivy, které se dětem moc líbí. Mít
na koberci křižovatku a plán města je pro tříletého
kluka velká zábava, stejně jako slečny ocení koberec
s motivem růží od spící princezny. Vtipné jsou i koberce ve tvaru šnečka, velké květiny, fotbalového míče
apod.
Kromě koberce můžeme vybrat i barevné marmoleum
(připomíná linoleum, ale je na přírodní bázi) nebo
korek. Ten tepelně i zvukově výborně izoluje. Potomek se tedy nenastudí a jeho pobíhání nebude trápit
nadměrným hlukem sousedy v nižším patře. Korek
rovněž odpuzuje vodu, takže vylitá šťáva z hrníčku
nebo překlopené vodové barvičky nebudou žádnou
pohromou. Ulpí na povrchu, nevsáknou se, a tudíž se
snadno setřou hadříkem.

Barvy hrají důležitou roli

Měli bychom si uvědomit, že předškolní děti potřebují
velký prostor na hraní. Rozlet na podlaze je pro ně
výzvou, protože tam tráví nejvíc času. Hrají si s autíčky,
stavějí lego, rovnají kostky, skládají puzzle.
Aby na drobné součástky děti dobře viděly, musíme
pokoj perfektně nasvítit. Děti se pohybují při zemi
a tam je méně světla než u zdroje. Hlavní světlo u stropu má mít zhruba 150 až 250 W, místnost vybavíme
ještě doplňkovými světly (např. dekorativní nástěnná, pracovní lampa na stole, čtecí namontovaná nad
postelí).
Předškolní dítě nepotřebuje nábytek rozestavěný kolem stěn. Stačí mu jedna menší šatní skříň na oblečení.
Díky tomu, že děti rychle rostou, jejich šatstvo vyměňujeme průběžně. To, co nosily loni v zimě, už tento
rok zkrátka neplatí.
Dětem stačí skříň s hloubkou 40 až 45 cm (vejde se na
ramínku zavěšený kabátek) a šířkou 60 cm.
Naopak úložného prostoru na hračky, knížky a stavebnice není nikdy dost. Přehledně je uložíme, uklidíme
a schováme do omyvatelných plastových krabic, barevných boxů a pojízdných kontejnerů na kolečkách.
Na trhu jsou rovněž rozmanité závěsné síťované koše
určené ke kotvení na strop, kapsáře vhodné na stěnu
(třeba vedle lůžka), stojací koše s uchy a poklopem ve
tvaru zvířete apod.
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Malý předškolák miluje barvičky. Mezi favority obecně
patří červená a žlutá, malé slečny preferují růžovou,
levandulovou, kluci zase námořnickou modř. Co radí
odborníci? Barvy určitě ano, ale ne příliš syté. Jinak se
dočkáme neklidného dítka, protože příliš syté barvy
dráždí.
Také nezapomínejme na to, že hračky samy o sobě
jsou už dost barevné, takže stěny natřeme raději
v pastelových odstínech. Samotný nábytek může být
dřevěný přírodní, ale i ztřeštěně barevný (barvy ostře
růžová, zelená, fialová, žlutá). Obecně se ale doporučuje kombinovat jednu hlavní barvu se dvěma doprovodnými, třeba modrou, zelenou a žlutou (barva stěny
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modrá, lůžkoviny, závěsy a koberec zelené, žluté).
Předškolák žije ve vlastní fantazii a uvítá, když mu pokojík pomyslně rozdělíme na klidovou část (postýlka,
poličky na knížky, stoleček, židle) a hrací prostor (dětské stany, otočná křesílka, závěsné houpačky, žebřiny,
skluzavky, molitanové houpačky, závěsné systémy, nástěnky, tabule apod.). Malovat může v klidu u malého
stolečku se židličkami (plastové, dřevěné), stopovat,
schovávat se a řádit v indiánském stanu.

Pokoj pro budoucího školáka
Budoucí prvňáčci se určitě těší, až se z nich stanou
velcí školáci, jejich rodiče už podstatně méně. Kromě školních povinností, které je od září pohltí, čeká
nejednu rodinu zbrusu nové vybavení pokoje. Školák
už nemůže sedět u malého plastového stolečku, ale
potřebuje praktický psací stůl, židli, poličky na uložení
učebnic a sešitů.
Přichází čas nakoupit tzv. rostoucí nábytek, který dítěti
bude pasovat až do maturity. Psací stůl má mít naklápěcí desku (vhodný rozměr pracovní plochy je 70x120
cm), kterou lze posunovat směrem nahoru (výšku stolní desky zvyšujeme obvykle od 55 do 82 cm). Komfortní psací stůl v laminu stojí zhruba kolem 10 000 korun,
z masivu je to jednou tolik.
Pro správný vývoj postavy a držení těla je rovněž důležitá židle. Opět volíme polohovací provedení, přičemž
myslíme na to, že plosky dítěte musí stát pevně na
podlaze nebo být položeny na polohovatelné podnožce. Jestliže dítěti visí nohy ve vzduchu, přenáší svoji
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váhu do ruky a příliš tlačí tužkou na papír do písanky.
Sedák židle je lepší tvrdší, podpírat má co největší část
stehen, s hranou příjemně zaoblenou, aby netlačila
do nohou. Bederní opěrka má mít rovněž regulovatelnou výšku. Na trhu jsou i židle, na kterých se můžeme
pohupovat (mírně, třeba i všemi směry). Tělo změní
polohu, svaly si odpočinou. Navíc u houpání se báječně přemýšlí....
Když se z prvňáčka stane puberťák, potřebuje kromě
psacího stolu ještě odkládací stolek na počítač, místo
na cédéčka, tiskárnu, ale třeba i televizi, rádio. Pubescent pokojem vyjadřuje svoji identitu a do zařízení,
použitých barev či dekorace si rozhodně nenechá
mluvit.

Při koupi sledujeme
•
•
•
•

•

zda je dětská židle výškově nastavitelná (sedák,
podnožka, bederní opěrka)
délka sedáku u židle musí odpovídat délce stehna
naklopená deska psacího stolu při psaní svírá s horizontálou úhel 16 až 20 stupňů
uvolněné ruce dítěte musí při sedu za pracovním
stolem volně spočívat celou délkou předloktí na
pracovní desce
nábytek má být bezpečný, snadno udržovatelný
a líbit se dětem

Dvě děti v jednom pokoji
Také patříte mezi rodiny, které výrazně zvyšují průměr
počtu dětí na partnerskou dvojici? Také bojujete s mís-

tem? Soužití několika dětí v jednom pokoji, zejména
různého pohlaví a věku, může být v ideálním případě
bezproblémové, ale na to raději nespoléhejme. V horším případě může přerůst v malý či větší horor, jehož
důsledky pocítí celá rodina.
Co se vlastně může stát? Představme si modelové
situace. Všudypřítomné batole a školák? Jeden je pořádkumilovný, druhému je to jedno, vlastně ještě mu
to musí být jedno a nechává věci tam, kde mu od ruky
odpadnou.
Co s tím, abyste nepřišli o rozum i nervy a všichni byli
spokojeni?

Tolerance
O příčině problémů netřeba diskutovat. Vašim potomkům chybí možná ani ne tak životní prostor jako soukromí. To vůbec neznamená, že se nemají navzájem
rádi. Cesta ke kompromisům však bývá leckdy trnitá.
Je jen na nás dětem vše vysvětlit a učit je toleranci.

Dva kouty
Vždy je lepší, když se v jednom pokoji sejdou děti
stejného pohlaví či stáří, případně kombinace obojího.
Pak už stačí šikovné uspořádání, aby obě děti měly
svůj prostor vybavený zhruba stejně, aby si neměly co
vyčítat a závidět. Dva kouty můžeme odlišit barvami,
a to vždy dle výběru dětí.
Zejména v malých pokojích by barvy neměly být příliš
tmavé a pokoj opticky nezmenšovaly. Ale sytá barva

ještě neznamená tmavá. Barvy si pro jistotu ponechejme někde ve sklenici trošku do zásoby, kdyby náhodou…
Důležité je, aby nábytku v pokoji bylo co nejméně, ale
současně dost na oblečení i uložení věcí. Pamatujme,
že dokoupit další kusy můžeme vždycky, ale zbavovat
se těch nadbytečných bývá leckdy složitější.

Palandy – ano či ne
Pokud kvůli úspoře místa pomýšlíte na patrové postele, zvažte to a rozhodněte se pro ně jen v případě,
že není zbytí. Nejvážnější argument proti palandám
je ten, že nahoře je větší teplo a hůře se tam dýchá.
Kromě toho horní postel nelze využít k sezení třeba
pro návštěvy
Není-li místo pro běžná lůžka, pak jsou dnes k dostání zvýšené postele umístěné na skříňkách a policích,
eventuelně s volným prostorem na hraní přímo pod
lůžkem.
Nábytek by měl být praktický, snadno udržovatelný
a hlavně bezpečný! Nákladné vybavení pokoje ocení především dospělí, dětem je jedno, kolik co stojí
a z čeho to je vyrobeno, hlavně se jim to musí líbit
a musí se v tom cítit příjemně.

Soukromí
Čím větší je věkový rozdíl mezi sourozenci a čím jsou
starší, tím více musíme respektovat jejich soukromí.
Nekalkulujme s tím, že starší sourozenec dohlédne ve
společném pokoji na mladšího.
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okny. Pro každou z nově vzniklých místností musíme
respektovat minimální prostor 2,5 metru, jedině tak
budou mít oba potomci stoprocentní soukromí. My
rodiče se naučíme před vstupem na výsostné území
svých dětí zaklepat. Soukromí je soukromí, ať to jsou
dospělí či dítě.
Když z prostorových či jiných důvodů stavební rozdělení pokoje nepřichází v úvahu, předělíme místnost paravánem nebo skříňkami. Zvuková izolace sice nebude
ideální, ale každému z dětí tak aspoň jasně vyčleníme
jeho osobní prostor, který by jeho sourozenec měl
respektovat a nenarušovat.

Vlastní pokoj

Ten mladší tomu staršímu určitě poleze na nervy a dohlédnout na něj ve vaší nepřítomnosti může, i když
bude v jiném pokoji. Soukromí je třeba respektovat
od určitého věku, nejlépe dospívání, i u sourozenců
různého pohlaví. Důvody snad netřeba rozvádět…
Máme-li k dispozici jedinou místnost, můžeme ji
rozdělit. Je celá řada alternativ, závisí to na daných
podmínkách v místnosti. O příčce ze sádrokartonu či
ze dřeva můžeme uvažovat pouze u pokojů se dvěma

Můžeme-li dopřát všem svým dětem luxus vlastního
pokoje, zařizujme je, jako by to byl jejich první byt.
Mělo by tam být vše, co potřebují, ale opět platí, že
místnost zbytečně nezahlcujeme nábytkem. Postel
navíc v pokoji pro jednoho však zbytečným nábytkem
rozhodně není. Kromě toho, že se dá použít k lenošení přes den, aniž se dítě válí v ložním povlečení,
získáme alternativní místo ke spaní pro jakoukoliv
návštěvu.
Při zařizování, respektive výběru zařízení, dopřejte
dítěti v rozumných mezích volnou ruku. Nezapomínejte, že pokoj bude jeho a ne váš. U malých dětí nezapomeňte zabezpečit okno, případně vstup na balkon
a do určitého věku také volné elektrické zásuvky.

-ifZdroj: Babyweb.cz, Sylva Svobodová, Právo, novinky.cz
Foto: SAMphoto.cz
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Ač se to zdá mnohým nemožné, i malá koupelna
může být dostatečně vzdušná a v rámci svých možností
prostorná. Je jen nutné rozmyslet se, co do ní umístit.

dávají přednost očistě v podobě sprchy, ale i těch, kteří
se rádi ponoří do vany plné horké vody.
I klasické vany jsou k dostání v různých asymetrických
tvarech, aby bylo možné je umístit do malé
koupelny. Mají tak jednu stranu zkosenou
či lehce sníženou, a tak lze nad ni namontovat umyvadlo, čímž se také ušetří další
potřebné centimetry. Ostatně – umyvadlo
je možné pořídit i velmi malých rozměrů,
aby nezabíralo zbytečný prostor. Některé
typy mohou mít větší hloubku, aby i v celkovém menším provedení uchovávaly
komfort používání.

Barvy dokážou zázraky – v malé
koupelně to platí dvojnásob

Velkým břemenem je například pračka, kterou lze
efektivně provozovat i v kuchyni. Je třeba přemýšlet nad kompromisem, který v konečném důsledku
povede k tomu, že v koupelně budete mít vybavení,
bez něhož se určitě neobejdete, avšak ve variantách
úsporných v otázce nároků na volný prostor.
Typickým příkladem je nábytek. Skříňky totiž nemusí
stát na zemi, můžete volit závěsné modely, díky kterým zůstane podlaha i nadále volná. Využijte také rohy a pořizujte poličky, koše
a další odkládací a úložné prostory, které
tvarem do rohu zapadnou. Pomohou
i různé háčky, madla a pořadače, které lze
pověsit na zeď. Místo zrcadla se vyplatí
zrcadlová skříňka, plastovou nádobu na
prádlo plně nahradí látková s konstrukcí, kterou lze při nepoužívání jednoduše
složit a uložit, aby nepřekážela. Mobilní,
skládací a funkčně řešené vybavení je do
malé koupelny základním tipem.

Nejen vhodně vybrané vybavení je však pro
malou koupelnu důležité. I barvy obkladů či výmalby dokážou ovlivnit dispozice
prostoru. Volte pastelové a teplé barvy,
které místnost opticky zvětší a budou působit pozitivně na psychiku. Skvělým tipem
je žlutá, zelená, světle hnědá, oranžová,
modrá či červená, vždy nejlépe v kombinaci s bílou,
případně jiným neutrálním tónem.
S barvou stěn souvisí i velikost a formát obkladového
materiálu. Dříve se doporučovalo vyvarovat se v malých koupelnách obkladů velkých rozměrů. Dnes to
již neplatí. Pokud nebude takový obklad tmavý, aby
místnost opticky zmenšoval, je možné ho bez omezení
užít. Výsledek bude působit velmi čistým a sjednoce-

Sprchový kout, nebo vana?
Vůbec největší pozornosti se během zařizování malé koupelny dostává stěžejním
prvkům, a to umyvadlu, vaně a sprchovému koutu. Primárně se do malé koupelny doporučuje samozřejmě sprchový
kout, který využívá její rozměry do výšky, výrobci však
v dnešní době přinášejí i řešení, kdy se výhody vany
a koutu vzájemně kombinují. Vany menších rozměrů
se zástěnou pak dokážou uspokojit nároky těch, co
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ným dojmem, který navíc ocení nejedna hospodyňka
při následném čištění, kdy ubude při úklidu nenáviděných spár. Kombinací velkých a miniaturních velikostí
obkladů dostane navíc malá koupelna šmrnc a ori-

ÚSPORA. BEZPEČÍ. ZDRAVÍ.
IDEAL STANDARD
přední světový výrobce koupelnového vybavení,
představuje inovativní technologii IdealPure
®

Umyvadlová baterie CeraMix Blue

Nové kolekce vodovodních baterií

ÚSPORA: významně šetří spotřebu vody i díky
ekonomickému omezovači průtoku vody (5 l/min)

CeraMix Blue a Connect Blue nabízí
díky technologii IdealPure revoluční
®

inovaci vodních cest protékající vody –
vodní cesty uvnitř baterie

38°

BEZPEČÍ: ochrana proti opaření – nikdy nedojde
k přehřátí tělesa baterie horkou vodou
ZDRAVÍ: je 100% zabráněno vyplavování částic
olova a niklu z těla baterie do pitné vody

jsou zcela odděleny
od tělesa vodovodní baterie.
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ginální nápad, kterým lze velice efektivně vytvářet
pomyslné oddělení jednotlivých zón v místnosti.

dárné relaxaci, musí mít odpovídající vybavení. To by
tak mělo být nejen pěkné, funkční a kvalitní, ale také
bezpečné. Jak zařídit, aby koupelna byla bezpečná?

Protiskluzové úpravy přijdou v koupelně
vhod
Úraz, který se stane v prostorách koupelny, je povětšinou zapříčiněn uklouznutím. Především do van
a sprchových vaniček se tak hodí speciální podložky,
případně je možné investovat do vybavení, které bude
mít protiskluzový povrch již od výrobce. Pokud máte
na podlaze položené dlaždice, vyplatí se popřemýšlet
o tom, zda by nebylo vhodné vyměnit je za bezpečnější varianty, případně je opatřit dodatečnými doplňky,
které v tomto ohledu pomohou – různé speciálně
upravené rohože.

Zajímavé tipy:
•

•
•
•
•

o vytápění malé koupelny se snadno postará
koupelnový žebřík, který poslouží i jako držák na
ručníky
nedostatek světla vyřeší stěna z luxfer
lesklé povrchy opticky zvětšují
malá pračka do výše 67 cm se vejde i pod umyvadlo
vertikální proužky jako výzdoba stěn také opticky
zvětší prostor

Koupelna musí být nejen funkční, ale také
bezpečná
Aby byla koupelna místem, kde je možné provozovat
potřebnou denní hygienu nebo se oddávat blaho-

Pomocné prvky ocení všichni
S uklouznutím souvisí i další doporučení, a to opatřit
zdi madly a držáky, které pomohou nejen při vstupu
do vany (sprchového koutu) i výstupu z ní, ale také při
obyčejném svlékání nebo převlékání. U dodatečně kupovaných madel sledujte ergonomii a celkovou kvalitu
zpracování a v neposlední řadě i to, jakým způsobem
se madlo montuje na zeď. Pokud si s instalací nevíte rady, přenechejte ji odborníkům, dobré a stabilní
upevnění je totiž u těchto držáků základ. Obdobně
poslouží i sedátka do vany nebo sprchového koutu,
která pomohou zejména lidem s pohybovým postižením, co nevydrží dlouho stát nebo u nich existuje
riziko ztráty rovnováhy apod.

Foto: SAMphoto.cz, zdroj: chytre-bydleni.cz

Zařizujeme
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předsíň
Můžete mít sebekrásnější kuchyň a sebehonosnější
obývák, pokud do nich vstupujete chaotickou předsíní, je
veškerý dobrý dojem pryč…
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Na předsíň se při konečném zařizování obydlí často
hledí jako na nejméně potřebný prostor, kterému
se není nutné věnovat v takové míře jak ke zbyt-

přijde vhod i komoda, případně šatní skříň, kam se
schovají nepoužívané svršky, aby věšák nebyl zbytečně přeplněný. Nepořádek a chaos je velkým nepříte-

ku interiéru. Opak je ale pravdou, protože předsíň
dokáže naladit příchozí návštěvu a příjemně uvítat
navracejícího se obyvatele domu nebo bytu. Skloubit
všechny funkční, praktické a estetické požadavky ale
není snadné, protože velikost daného prostoru bývá
velmi omezená.

lem příjemného bydlení. Na to je třeba pamatovat.
Další nezbytností je i zrcadlo, které by mělo být dostatečně velké, aby se v něm mohl člověk vidět celý.
Velkým otazníkem je stolička či menší lavička, kterou
ocení nejen starší lidé. Ne vždy se však do předsíně
vejde, a tak je dobré hledat alternativní možnosti,
například v podobě sklopných sedátek instalovaných
na stěnu.

Malá předsíň potřebuje především světlo
Jelikož je většinou předsíň velmi malá, spočívá nejdůležitější požadavek v dodání dostatečného množství světla, aby nebyla tmavá a nepůsobila ponuře.
Určitě je tedy vhodné vyvarovat se vymalování pouze
tmavými barvami, které by prostor ještě více opticky zmenšily. Pomoci si také lze umístěním zrcadla či
skleněných doplňků. Pokud je to možné, je nejlepší
přivést do předsíně přirozené světlo okny, prosklenými plochami či účelně řešenou zdí z luxfer apod.
Co se týče konkrétních barev, sázkou na jistotu jsou
teplé odstíny – především žlutá a oranžová. U větších
předsíní je možné experimentovat s kontrastním využitím sytých a méně výrazných barev, čímž lze dosáhnout svěžího a moderního stylu.

Odkládací a úložné plochy jsou důležité
Nábytek, jeho velikost a rozmístění je taktéž pro
předsíň zásadní téma. Chybět by v ní proto určitě neměl botník a věšák, což jsou součásti vybavení, které
lze pořídit samostatně nebo jako komplexní předsíňovou stěnu. Jestliže to dispozice prostoru dovolují,
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Nezapomínejte také na drobnosti, které jsou však
vysoce praktické. K těm nejdůležitějším se určitě řadí
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odkládací nádoby na deštník či také na klíče, případně na další nezbytnosti, jako je například obouvací
lžíce.

Ve velké předsíni oceníte vestavěný
nábytek
Pokud patříte mezi ty šťastné, kteří si mohou dovolit díky dispozicím předsíně umisťovat do ní téměř
jakýkoliv nábytek, volte raději vestavěné varianty,
jimiž lze zaplnit i atypické prostory. Navíc jsou velmi
moderní a mohou místnost využít až ke stropu, aniž
by měl uživatel pocit, že na něho nábytek „padá“.
Do skříní je pak možné uložit sezónní vybavení,
v některých případech i nenápadně schovat pračku,
když v jiných místnostech překáží. Vestavěné skříně
je možné nechat vyrobit na míru, čímž lze dosáhnout
naplnění všech představ, které o předsíni jako takové
máte. S posuvným systémem zavírání dvířek, který
je možné využít, navíc ušetříte místo a je mnohem
bezpečnější variantou, než klasický způsob, kdy se
o otevřená dvířka mohou lidé snadno poranit.

Koberec není pro předsíň vhodný
V neposlední řadě je také při zařizování předsíně
nutné přemýšlet o podlaze. Koberec je nepraktické
řešení, protože jeho případné čištění zabírá spoustu
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času. Nejpříhodnější jsou proto dlaždice, linoleum
nebo plovoucí podlaha z PVC materiálů, zkrátka
povrch, který lze snadno vytřít mopem či hadrem.
Říká se, že předsíň je nejšpinavější místností obydlí,
tomuto poznatku je proto třeba uzpůsobit materiály,
které chcete do interiéru použít. Musí být tedy nejen
kvalitní, pěkné, ale také lehce udržovatelné.
I když je předsíň opomíjenou a podceňovanou místností, doporučuje se neodbýt proces jejího zařizování, aby pocit ze vstupu do domu nebo bytu byl co
nejpozitivnější.

Zajímavé tipy:
•
•
•
•
•
•
•
•

zrcadlo lze z důvodů bezpečnosti nahradit zrcadlovou fólií
bílá barva stěn působí fádně a neosobně
na stěny je vhodné použít omyvatelné nátěry
čidlo na pohyb je u svítidla praktické
stropní svítidlo je vhodnější než lustr
botník by měl mít otvory pro větrání
je-li využití koberce žádoucí, je vhodné volit kvalitní zátěžový typ
posuvné dveře vedoucí do dalších místností ušetří
drahocenné místo

Foto: SAMphoto.cz, zdroj: chytre-bydleni.cz

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 ELEKTRO, s.r.o. Na Spádu 2133/8, 400 11 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 207 940, info@gira.cz, www.gira.cz

Budete měnit
spotřebiče?
Možná jste se právě také ocitli v etapě života, kdy
vás staré spotřebiče opouštějí a je zapotřebí je obnovit. Jak ale vybrat ty správné?
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Cena je až na prvním místě?
Na úplném počátku je dobré se zmínit o ceně. Ne snad
proto, že by vás cena hned jednoznačně nasměrovala
k cíli, ale je to rozhodně jedno z vodítek, které ledacos napovídá o použitých technologiích, materiálech,
vybavení nebo i dílenském zpracování. Nenechte se
pomýlit neuvěřitelnou nabídkou! Ještě stále platí,

se jedná o návratnost investice, tedy že vyšší pořizovací náklady se časem vrátí na nižších nákladech provozních.

Druhy spotřebičů
Nejvíce spotřebičů zřejmě budete potřebovat v kuchyni, proto se u ní zkusíme na chvilku zastavit. V první
řadě si musíte ujasnit, které spotřebiče chcete v kuchyni mít. Základními spotřebiči v kuchyňské lince
jsou sporák, trouba, digestoř a lednice s mrazákem.
Samozřejmou součástí většiny kuchyňských linek se
již stala i myčka nádobí a mikrovlnná trouba. Jako
nadstandard jsou obvykle vnímány vestavná váha,
vestavná fritéza, indukční varná deska, parní trouba, vinotéka, ohřevná zásuvka, drtič odpadu, vestavný kávovar a speciální spotřebiče (např. americká
lednice, varná deska pro pánev WOK, barbecue gril,
tepan, občerstvovací centrum a samostatný varný
sloup). Součástí kuchyňské linky může být i pračka
a sušička prádla.

Vestavné nebo volně stojící spotřebiče?

že každá sranda něco stojí. A za méně peněz prostě
většinou dostanete i méně možností. Většina spotřebičů je totiž vyráběna v modelových řadách podle jejich
výbavy nebo chcete-li podle „osekání“ jednotlivých
funkcí. Může se zdát, že tři pračky jednoho výrobce,
jedné modelové řady se na první pohled neliší, ale po
bližším prozkoumání zjistíte, že pračky se v zásadě
neliší spotřebou ani dalšími tabulkovými parametry,
ale výbavou. Cenově odstupňované varianty mají
různé programy, liší se komfortem a funkcemi, které
zpříjemňují život uživatele. Součásti, které nevidíte,
jsou právě tím, za co si připlatíte. Inovace a nové
technologie udržují ceny přístrojů, ale najdete je obvykle v top modelech již zmíněných modelových řad.

Větší výběr je u volně stojících spotřebičů. Také ceny
volně stojících spotřebičů jsou o něco nižší než ceny
stejně vybavených vestavných spotřebičů od téhož
výrobce. Nevýhodou je zjevná odlišnost spotřebiče
od kuchyňské linky, která může narušit celkový dojem.
Výhodou vestavných spotřebičů je, že se schovají pod
kuchyňská dvířka a kuchyňská linka tak působí jako
jednotný a sladěný celek.

Jak je to se spotřebou?
K porovnání tohoto parametru slouží tzv. energetický štítek. V českých zemích se energetické štítky
začaly objevovat od roku 1995, ale v legislativě byly
štítky zavedeny až v roce 2000. V roce 2011 dochází
k inovaci jak grafické tak i obsahové. U chladniček
a mrazniček jsou nově hodnoty spotřeby v kWh uváděny za rok, u myček nádobí a praček štítek udává
spotřebu vody a energie na cyklus mytí nebo praní.
Ze štítků zmizí nejnižší energetické třídy a stupnice
bude končit u třídy D, zároveň jsou rozšířeny o úspornější A+, A++ a A+++, které většina výrobců již delší
dobu používá. Až se budete rozhodovat mezi přístroji
s rozdílnou energetickou třídou, uvědomte si, že vždy
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Funkce spotřebičů
Vy sami víte nejlépe, jak budete spotřebiče využívat
a co od nich očekáváte. Pokud chcete využívat nad-

ETA
www.eta.cz
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proudem vzduchu. Je na vás, co od vysavače očekáváte
a k čemu ho budete používat. Jiný typ jistě bude volit
domácnost s perskými koberci v každé místnosti, jiný,
pokud luxujete jeden malý kobereček v předsíni. Určitě byste se měli i rozhodnout, zda ho budete používat
i k úklidu laminátových, či dřevěných podlah, nebo
k čištění čalounění.

Kupujeme kuchyňský robot

standardní funkce, ušetříte si čas a námahu. Pokud se
bez nich obejdete, pak je zbytečné za ně platit.

Hlučnost
Hlučnost je velmi důležitým faktorem zejména tehdy, pokud máte kuchyň spojenou s obývákem nebo
s jídelním koutem, ve kterém tráví rodina společný čas.
Nejhlučnějším spotřebičem v kuchyni je jednoznačně
digestoř, dále pračka (pokud je součástí kuchyňské
linky), myčka a lednička. Pokud sledujete v kuchyni
televizi, jako doporučená míra hluku se uvádí hranice
50dB.

Kuchyňské roboty získaly neodmyslitelné místo v našich kuchyních. Samozřejmě jsou mezi nimi velké
rozdíly.
Nejslabší roboty mohou mít příkon 350W, což ale
znamená malý objem míchacích nádob a nemožnost
využití některého vybavení. Další nevýhodou, kterou
můžeme u takto slabého přístroje očekávat, bude
omezení maximální doby použití bez přestávky z důvodu možnosti přehřívání motoru. Výhodou jistě bude
nízká cena. Naopak nejsilnější domácí pomocníci konzumují 800 až 1000W. Nedávno byly na trh uvedeny
přístroje s příkonem dokonce 1400W, což jsou s velkou
pravděpodobností historicky nejvýkonnější kuchyňské
roboty pro domácí použití. S velikou silou jsou spojeny
velké možnosti, což znamená široké vybavení včetně
mlýnků na maso nebo až pětilitrových nádob pro přípravu pokrmů.

A co mikrovlná trouba?
Údržba a čištění
Pokud chcete ušetřit čas, zvolte spotřebiče, které
nabízí některé speciální funkce usnadňující údržbu
a čištění.
Ledničky – nenámrazový systém (No Frost), vnitřní
povrch s antibakteriální úpravou.
Trouby – pyrolitické čištění
Varné desky – z hlediska údržby jsou lepší sklokeramické a indukční varné desky

Drobní pomocníci
Zatím jsme si povídali pouze o velkých kuchyňských
spotřebičích. Určitě bychom neměli ale zapomínat na
drobné spotřebiče, bez kterých už si svůj život neumíme představit. Mezi takové jistě patří vysavače, kuchyňské roboty, žehličky, mikrovlné trouby apod.

Jak vybrat vysavač
Také vás otravuje úklid, který vlastně nikdy nekončí?
A dovedete si představit nemít po ruce vysavač?
Vybírat můžeme z různých typů. Vysavače se dělí
podle způsobu využití, napájení, principů filtrace
i velikosti.
To co je spojuje, je základní princip vysávání nečistot

74 | Bydlení

Při volbě mikrovlné trouby se musíte zamyslet nad tím,
jakým způsobem ji budete využívat a kam ji umístíte.
Volbu vhodného typu ovlivní také to, jak početná je
rodina. Musíte si položit i otázku, zda budete troubu používat jen na rozmrazování a ohřev jídla, nebo
použijete gril pro přípravu kuřete a horkovzdušnou
troubu na pečení buchet? Každopádně nabídka na
trhu je tak široká, že uspokojí veškeré zákazníky

K moderní domácnosti patří žehlička
Žehlení nepatří k právě oblíbeným ručním pracím. Ale
budete-li výběru žehličky věnovat pozornost, zjistíte,
že najdete takovou, která vám tuto práci může velmi
usnadnit. Vybírat můžete z napařovací žehličky, kde
velmi záleží na kvalitě žehlící plochy, počtu a umístění
parních otvorů. Čím jich je více, tím budete snadněji žehlit a budete s prací rychleji hotovi. Stejně tak
u parní žehličky. Vyberte si takovou žehličku, která má
funkci automatického vypnutí a při odchodu z domu
zapomenete na strach ze zapnuté žehličky. Každopádně si vždy žehličku vyzkoušejte, aby vám správně padla
do ruky, u tohoto spotřebiče je to velmi důležité…
Foto: SAMphoto.cz, zdroj: alphaservis.cz, atypwood.cz,
uspornespotrebice.cz

The sins chic

BAUMATIC

Baumatic Showroom Praha | Burzovní palác | Rybná 682/14 | 110 00 Praha 1
T: +420 221 844 388 | F: +420 221 844 389 | E: showroom@baumatic.cz

APPLIANCE CHIC
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V dnešním čísle máme celý článek věnovaný rekonstrukci. Během ní samozřejmě přijde také na řadu otázka, jaký zvolíme
typ oken. V první řadě je potřeba si říci, že okny, která nebudou dostatečně kvalitní, může ucházet velmi podstatná část
tepla. V zimním období nám tak kvůli tomu mohou výrazně
vzrůst náklady, které bude třeba vynaložit na vytápění domu.

okna a zastínění
Bydlení | 77

Eurookna
K tomu, abychom co nejefektivněji zabránili unikání

těsněním a izolačním dvojsklem či trojsklem. Jsou
k dispozici v pětikomorových, šestikomorových či osmikomorových variantách.

Hliníková okna
Další variantou jsou hliníková okna.
Rovněž máte na výběr s oken s trojitým
těsněním a izolačním dvojsklem nebo
trojsklem. Mají moderní design, vybrat
si můžete z téměř neomezené barevné
škály odstínů. Díky využití práškového lakování je zaručena stálobarevnost oken.

A co zastínění?

tepla z místností, je tedy potřeba zvolit kvalitní okna.
Na výběr dnes máme například eurookna, která jsou
v poslední době velmi populární.
Eurookna jsou vyráběna z dřevěných, vícevrstvých
lepených profilů, takže dochází k minimálnímu úniku
tepla. Tato okna velmi dobře izolují a navíc nedochází
ke kroucení dřeva. Pokud zvolíte eurookna, je nejvhodnější je osadit klasickým kováním, které se jinak
používá u plastových či hliníkových oken a dveří.
Mezi nejběžněji využívané dřeviny pro výrobu těchto
oken patří červený smrk, borovice, malajský dub (ten se vyznačuje velmi dobrým
poměrem tvrdosti a hmotnosti) a dub.
Každá dřevina dodává eurooknům jiné
vlastnosti, například okna z borovice
jsou vhodná zejména do míst, které jsou
spíše stinná, zatímco smrková okna naopak velmi dobře snáší sluneční záření.

Plastová okna
Pokud nechcete použít dřevěná okna,
která jsou přece jen cenově dražší, je
zde jasná volba v podobě plastových
oken. Plastová okna jsou velmi moderním prvkem. Dokáží rovněž velmi dobře
izolovat, takže skrz ně uniká jen naprosté minimum tepla. Navíc je lze pořídit
v mnoha barevných variacích, nejběžněji
se přitom používají klasická bílá plastová
okna. Objednat si je můžete s trojitým
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•
•

K moderním oknům už dnes patří zastínění. Stínící systémy v sobě zahrnují
všechno, co v sobě plně zahrnuje část
závěsnou i funkční ke stínění. Tedy jedná
se o žaluzie, rolety, římské rolety, venkovní žaluzie, venkovní rolety, plisse, bambusové rolety, japonské stěny nalepovací
roletky a třeba roletky do střešních oken.
Stínění za pomoci stínících systémů se
dělí:
na vnitřní stínění
na venkovní stínění

Vnitřní stínění má funkci stínicí,
ale i designovou. Stínění interiérů
můžeme rozdělit:
•
•
•

interiérové žaluzie
interiérové rolety
plizé
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•
•

japonské stěny
baldachýny

Venkovní stínění má především funkci stínění, která převládá nad estetikou. Stínění
exteriérové můžeme rozdělit:
• venkovní žaluzie
• venkovní rolety
• markýzy
Pojďme se na některé typy stínění podívat podrobně...

Předokenní rolety
Většina tepla uniká právě okny – v jednom domě to
může být až 37%. Pořízením předokenních rolet se
náklady na vytápění sníží až o jednu třetinu. Roletová
schránka není montována nad, ale přímo před okno,
čímž se zamezí vzniku tepelných mostů. Díky vzdušnému polštáři, který se vytvoří mezi oknem a roletou
jsou výborným izolantem. Chrání proti nežádoucímu
slunečnímu záření, hluku z ulice. Zabrání nechtěným
pohledům do domu kolemjdoucím. Vytváří další bezpečnostní prvek chránící před vloupáním. Také nová
okna, která stála nemalou sumičku, budou v nepříznivém počasí dokonale chráněna.
Hlavními součástmi rolet jsou: roletový box, vodící
lišty, lamely a ovládací prvek.
• roletový box – jeho velikost je závislá na výšce rolety. Při instalaci rolet u novostaveb jsou k dispozici
speciální nadokenní překlady nebo omítkovatelný
box, který je omítnut spolu s fasádou, takže nena-
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rušuje vzhled budovy.
vodící lišty – připevňují se do rámu okna nebo
ostění. Jsou dodávány ve více tvarových provedeních, takže umožňují optimální usazení rolety.
• lamely – mohou být hliníkové, ale i plastové – lépe
je však zvolit stabilnější a trvanlivější materiál, jakým je právě hliník. Nepodléhá korozi, takže lépe
odolává povětrnostním podmínkám. Lamely se
dodávají v různých barevných provedeních, jejich
šířka se volí od 35 – 55mm.
• ovládací prvky – roletu lze obsluhovat ručně buď
páskem nebo šňůrou, komfortnější je kliková obsluha nebo řízení elektrickým pohonem. Pohodlí
Vám jistě zaručí dálkové ovládání, vhodné je také
zvolit centrální ovládání nebo časový spínač. K dispozici je také programovatelné zabezpečení, které
umožní rolety otevírat nebo zavírat v závislosti
na intenzitě světla, ve večerních hodinách nebo
v době, kdy jste například na dovolené.
Do roletového boxu je také možné umístit síť proti
hmyzu. Vodící lišty pak budou zdvojeny jednak pro
pancíř rolety a také pro samotnou síť.
•

Vertikální žaluzie
Existují ve dvou základních velikostech lamel:
• 127 mm
• 89 mm
Nejčastějším provedením jsou vertikální žaluzie v rozměru 127 mm. Při použití užších lamel je nutné počítat
s větším nábalem. Užší lamely u některých látek nelze

z materiálových důvodů vyrobit (třepí se). Podle materiálu se žaluzie dělí na:
• 100% bavlna
• 100% polyester
• Skelné vlákno
• Tvrzené PVC
• Bambusové
• Ratanové
• Záclonové (tvrzené PVC + záclona)
Nejvíce prodávané jsou klasické roletové látky ze
100% polyesteru, ostatní jsou dražší a jsou vybírány
pro své specifické funkce – nehořlavost, neprůsvitnost,
elegance.
A co si můžeme vymyslet, aby to v interiéru dobře
vypadalo?

Malé designové vychytávky…
•
•

•

•
•

Samostatná vertikální žaluzie – má v sobě plně
funkci stínění
Duhová vertikální žaluzie – různobarevné ladění
lamel (velice praktické i estetické řešení především
v obývacích a dětských pokojích moderních interiérů)
Záclonová vertikální žaluzie – záclona na PVC
lamelách (jedno z nejelegantnějších stínění vůbec.
Funkce elegantně řasené záclony, funkce plného
zatemnění)
Vertikální žaluzie před záclonou – vertikální žaluzie nahrazuje závěs
Vertikální žaluzie s dekorativní záclonou na záclonové tyči – vertikální žaluzie je na vrchní straně

•

dekorována záclonou, která kryje hliníkový profil
vertikální žaluzie.
Vertikální žaluzie s garnyží – profil žaluzie ukryt
za ozdobným dřevěným čelem.

Horizontální žaluzie
Horizontální žaluzie se hodí jak do plastových oken,
tak i do dřevěných eurooken, díky nadčasovému designu a spolehlivosti dokonale splňuje požadavky na
kvalitní stínění za rozumnou cenu. Žaluzie je vhodná
nejen do oken s dvojsklem, ale i do oken, ve kterých
je použito trojsklo. Horizontální okenní žaluzie je
nejprodávanější žaluzií v oblasti stínící techniky.

Jaké můžeme najít na trhu?
Hliníkové žaluzie
Žaluzie, které známe z dřívějších dob. Vekou výhodou
je cenová dostupnost a široká paleta odstínů, zahrnující neutrální, běžné i pastelové barvy, povrch matný,
lesklý či metalický.
Bambusové žaluzie
Lamely se nabízí v šíři 25 a 50mm. Přestože jde o hlavně designovou záležitost, je možné využít několik typů
mechaniky a různé způsoby instalace. Bambusové horizontální žaluzie patří mezi přírodní stínící prvky. Podle botanického dělení nepatří bambus mezi dřeviny,
ale je druhem trávy. Bambusové žaluzie mají vedle
velmi dekorativního vzhledu také některé výjimečné
vlastnosti.
Bambus je velmi tvrdý, ale zároveň i pružný mate-

lu japonské stěny s tou výhodou, že nepotřebuje místo
na straně pro roztažení panelů, ale plně si vystačí
v místě své montáže.

Japonské stěny

riál. Jeho hlavní předností je vysoká odolnost proti
vlhkosti, a proto je vhodný pro použití ve vlhkých místnostech. Horizontální bambusové žaluzie tak najdou
uplatnění také v koupelnách a vnitřních prostorách
bazénů.
Dřevěné žaluzie
jsou také známé pod názvem Benátské žaluzie. Žaluzie
z dřevin se velmi často instalují i do prostor pro reprezentativní účely. V bytových domech najdou využití
všude tam, kde je potřeba vzájemně sladit všechny
dřevěné interiérové prvky.

Znáte římské rolety?
Pokud uvidíte římskou roletu například v prodejně,
nebo bytovém studiu, většinou budete odcházet
s představou dekorační látky nařasené odspodu do
velkých skladů. Omylem široké veřejnosti je představa,
že se římské rolety musí vytahovat nahoru ke svému
profilu, aby tvořily design.
Římská roleta, pokud je vyrobena ze záclony, může
plnit její celodenní funkci, tedy být vlastně po celou
dobu plně spuštěna. Je pak vlastně obdobou pane-

jsou moderním způsobem zastínění. Samotná japonská stěna se skládá ze závěsného systému (profilu)
a ušité látky. Je vhodná jak pro zastínění prosklených
ploch, tak i třeba k rozdělení místnosti.
Profil je ve většině případů bílý, může být vybaven
tahacím mechanismem k šňůrovému ovládání, které
může tvořit buď oponu, nebo tzv. stranové ovládání. Profily mají dvě až pět kolejniček, o jejich použití
rozhoduje šíře a množství panelů. Profil je osazen
jezdci se suchým zipem o šíři odpovídající šíři jednotlivých panelů. Jezdce mohou být opatřeny zámky,
pomocí nichž je lze navzájem provázat (jeden panel
vytahuje další).
Látkou může být buď záclona, nebo závěs (popřípadě roletovina). Ve všech případech je na horní straně
opatřena opačnou stranou suchého zipu a na spodní
straně tunýlkem pro vložení těžítka, které zaručuje
japonské stěně svislý tvar.

Záclonám odzvonilo?
Samostatnou variantou zastínění samozřejmě zůstává
klasická záclona. V dnešní době je na trhu tolik designů, že si vybere určitě každý. Dáváte přednost, krátké
či dlouhé, barevné, či sněhově bílé? Chcete mít záclonu hodně nařasenou, či moderní provázkovou? Chcete
doladit dětem pokojík záclonou dětským motivem?
Výběr záclon je obrovský a pravdou je, že mnohý interiér právě záclona velmi zútulní…
Zdroj: zaclona.cz. lepebydlet.cz, probytadum.cz
hochgarden.cz

` Garážová vrata Standard, cena již od 14 404,- Kč
` Křídlo vrat U = 0,61 W/m2K, garážové pohony již od 3 840,- Kč

sekční garážová vrata

hliníkové a ocelové brány

předokenní rolety
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hliníkové mříže

LUXAFLEX
špičková stínící technika
Silhoutte
Facette
Plissé/Duette
rolety
žaluzie
panelové stěny
japonské stěny...

Exlusivní partner pro ČR a SR – DECORLUX – MOBIL – 733 369 941
OD 1.9. NOVÁ ADRESA FIRMY – PRAHA 4, KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ 83/2
KONTAKT NA PARTNERY V ČR A SR – WWW.LUXAFLEX.CZ A WWW.LUXAFLEX.SK

Vybíráte
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podlahu?
Pokud se chystáte k rekonstrukci bytu,
první, co zřejmě budete řešit je podlaha. Její výběr je určitě zásadní. Její tvar,
barva nebo vzor ovlivňují charakter
prostoru. A navíc je neustále namáhána,
tak nepodceňte její výběr.
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a celoplošným kobercům. Časy se
však mění a vývoj jde naštěstí dopředu, takže pouvažujte nad tím,
zda pouze plovoucí laminátová
podlaha je to, co chcete mít doma
na zemi.
Podlaha musí být bezpečná, odolná, trvanlivá a měla by se snadno
udržovat.

Tak jakou si vybrat?
Abyste si dovedli zvolit tu správnou podlahu, měli byste vědět,
co můžete od konkrétní krytiny
očekávat.

Laminátová podlaha

Co si budeme namlouvat, finance jsou při rekonstrukci a zařizování bytu na prvním místě. Ano,
cena je důležitá, ale neměla by vás odradit od toho,
abyste se pokusili najít za rozumnou částku kvalitní
řešení. Zdá se vám, že trh s podlahovými krytinami
se zaměřuje zejména na plovoucí podlahy či dlažbu,
a jiné druhy podlahových krytin zůstávají v pozadí?
Celé to má asi kořeny v minulých desetiletích, kdy
byla podlaha (a speciálně v panelácích) vlastně
přidělena MNV. A protože se stavělo rychle a levně,
na nějakou drahou dřevěnou podlahu, kterou bylo
potřeba i poskládat, nebylo ani pomyšlení. Všichni
majitelé bytů v panelácích svorně zakrývali nevkusné
tyrkysové linoleum kobercem. Mělo to však i výhodu: stropy v panelácích se nemohou pyšnit vysokou
neprůzvučností, spíše naopak, každý sousedův krok
nad vámi jste měli přesně odsledovaný, a tlustý koberec alespoň v minimální míře převzal úlohu zvukové
a tepelné izolace. Proto asi tolik nevůle k linoleu
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Laminátová podlaha (laickou
veřejností často mylně nazývaná
plovoucí podlaha - ano může být
plovoucí, ale taková může být
i dřevěná či dokonce z linolea,
jde totiž o způsob uložení, nikoli o materiál) je dnes v žebříčku
oblíbenosti na prvním místě. Zásluhu na tom má především cena.
Podobně jako u dřeva cena úměrně stoupá s kvalitou, která odráží
technologii výroby, použití přídavných vrstev (protihlukových),
odolnost povrchové úpravy i designérské ztvárnění dekoru. Pokud
je porovnáte s cenami standardních dřevěných parket, jsou dražší.
Ale na druhé straně jsou mnohem
odolnější a trvanlivější a méně
náročné na údržbu. I špičková dřevěná podlaha,
zejména z exotických dřevin, vám pořádně sáhne
do peněženky. Laminátové podlahy nikdy plnohodnotně nenahradí dřevo, ale nelze říci, že zaostávají.
Laminát je sice ve srovnání s dřevem chladnější, ale
ostatní užitné vlastnosti kvalitních laminátových
podlah splňují všechny požadavky kladené na spolehlivou, estetickou a trvanlivou podlahu.
Na první pohled jsou vzory laminátových parket
k nerozeznání od dřevěných. Dekorativní vrstva
v podobě fólie může imitovat jak důvěrně známé,
tak i exotické dřeviny v různých odstínech. Můžete
zkombinovat rozmanité struktury a barvy a vytvoříte
si kreativní a originální řešení podlahy dle vlastních
představ. Technologie výroby laminátových parket
nabízí téměř nevyčerpatelné množství vzorů. Fantazii
se meze nekladou a výrobci přicházejí na trh se stále
novými dekorativními fóliemi. Na podlaze si můžete
vytvářet různé obrazce, můžete vkládat barevné kusy

na zaktivizování povrchu, v dětském pokoji snadno
vytvoříte podlahu plnou fantazie a například v kuchyni si můžete po zemi „rozsypat“, co jen chcete.
Stačí si vybrat ze široké nabídky.

aklimatizujte v místnosti alespoň 48 hodin, aby se
po položení podlaha nevydula. U zdi nechte dilatační
mezeru 10 mm.

Exotika
Dřevěná podlaha
Přírodními materiály se lidé obklopují zejména pro
pocit spojení s přírodou. Dřevěná podlaha je příjemně teplá a elegantní. Na našem trhu jsou podlahoviny celomasivní, nebo s dřevěnou dýhou, vyrábějí
se v různých typech konstrukcí a způsobů kladení.
Od klasických lepených přes vlysové palubovky až
po moderní plovoucí podlahy s nášlapnou vrstvou
z masivu nebo dýhy, které jsou předem povrchově
upraveny. Dřevěná podlaha vyvolává v místnosti
útulnou atmosféru, proto je vhodná zejména do obývacího pokoje a ložnice. V ostatních prostorách je
třeba zvážit, jak bude podlaha namáhána, protože
dřevo je měkký materiál, takže povrch se dá snadno
poškodit. Výhodou je možnost podlahu opakovaně
přebrousit a nalakovat. Dřevěnou podlahu si můžete dát i do koupelny, zvolte však dřevo s vysokou
hustotou, které odolá vyšší vlhkosti, a povrch musíte
chránit impregnací nebo laky odolnými proti vodě.
Při ukládání je důležité zajistit v místnosti tutéž teplotu, jaká bude při jejím používání. Balíky s deskami

Dřeviny stromů rostoucích v tropických pralesích jsou
vyzbrojeny přirozenou odolností proti povětrnosti
a biologicky agresivnímu prostředí a to je základem
jejich výborných fyzikálních vlastností, jako jsou tvrdost a stabilita, a delší životnost. A proto to, co bylo
v minulosti u nás v souvislosti s využíváním dřeva
v interiéru nebo exteriéru tabu, dnes již neplatí.
Hustota a s tím související tvrdost dřeva umožňuje
používat dřevěné podlahy ve velmi namáhaných prostorách. Na český trh se v převážné většině - z 95%
- dovážejí v povrchově neupravené podobě. Taková
celodřevěná parketa se lepí (při velkých rozměrech,
s délkou více než 1,5 m, se přibíjí) přímo na podklad,
pak se vytmelí, vybrousí a povrchově upraví lakem
nebo olejem. O kráse a barevné rozmanitosti jednotlivých druhů exotických dřevin, ale zejména o jejich
vlastnostech a o vhodnosti použití lze psát hodně.
Velmi důležitým ukazatelem jsou však technické
vlastnosti některých exotických dřevin. Stabilita - absorpce a desorpce vody (vodních par) v dřevě, zapříčiňuje jeho tvarové změny - často dělá vrásky na čele
realizátorům, ale i uživatelům dřevěných podlah.

Dřevěné

Firma "Stach" vznikla už v roce 1997 původně jako sdružení podnikatelů.
Zakladatelé předtím po dlouhá léta pracovali ve stejném oboru. Ale situace na trhu přivedla několik zaměstnanců k založení vlastního podnikatelského subjektu. Časem vznikla nutnost firmu rozdělit na dva samostatné
celky a tak vznikla firma STACH.
Můžeme konstatovat, že naši zákazníci jsou s naší prací velmi spokojení
a v oboru podlahářských prací pro nás není problémem splnit i ta najnáročnější přání zákazníka.
Zásadně dáváme přednost osobnímu jednání s klientem a pak podle jeho
přání navrhneme to nejlepší možné řešení tak, aby výsledek naší práce
byl nejen esteticky dokonalý, ale také ekonomicky výhodný.

Jan Stach
dřevěné podlahy
Střešovická 37,
162 00 Praha 6
Tel./Fax: 235 353 213
Mobil: 602 414 438
Email: stach@drevopodlahy.cz

www.drevopodlahy.cz

V procentuálním vyjádření má buk hodnotu objemového sesychání 17 až 21%. Asijská dřevina merbau
má hodnotu 6,5 až 8%, teak 7 až 9%, kempas 10
až 11%, africké doussie 6,5 až 8%, iroko 7 až 10%,

podlahy. A to je i jeho nevýhoda, protože je nevhodný pro podlahové vytápění, teplo propouští minimálně. Podlaha z korku je měkká a pružná, což prospívá
i kloubům. U nás se většinou prodává v přírodním

badi 11 až 12%, brazilské ipe 10 až 12 %, jatoba 9 až
10,5%, tatajuba 8 až 9,5% a pod. Co z toho vyplývá?
Například to, že lepená parketa z exotických dřevin
může mít i v našich klimatických podmínkách větší
šířky a délky bez obav z nepěkných spár a poškození.

provedení a po položení se musí nalakovat, nebo se
prodává již nalakovaná od výrobce či s povrchovou
ochrannou fólií. Korkovou podlahu si můžete dát
do celého bytu, důležité je zvolit si správný druh
podle zatížení.

Korek
Vyrábí se z kůry dubu korkového. Je zajímavý svou
strukturou se vzduchovými bublinkami, což vytváří
dobré zvukověizolační a tepelněizolační vlastnosti
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Dlažba
Pro někoho příliš chladná, pro jiného maximálně
praktická. Kromě dětského pokoje si ji můžete položit do kterékoli místnosti. Abyste odstranili chlad

z dlažby, dejte pod ni podlahové vytápění (pro malou
tloušťku je při rekonstrukci bytu vhodnější elektrická
topná rohož) - promění se na příjemná kamna a vy
už budete chtít doma chodit jen naboso. Praktická je

nec a pryskyřice. Technologie výroby linolea zůstala
v podstatě stejná, ale změnily se struktury a rozšířila
se barevná škála. V obchodech najdete linoleum pod
názvy marmoleum nebo Artoleum. Jeho výhodami
jsou především snadná hygienická údržba, antistatický a těžko zápalný povrch (odolný i proti cigaretovým nedopalkům). Linoleum vyžaduje pravidelnou
péči ve formě pastování nebo voskování, čímž si
dlouho zachová svůj původní lesk a vzhled. Dvakrát
týdně je ho potřeba přetřít vodou bez přidání chemikálií. Pokud použijete chemické přípravky, měly by
mít neutrální pH, neboť agresivní chemikálie mohou
narušit jeho strukturu. Přílišná vlhkost může způsobit
deformaci tvaru linolea. Nejmodernější technologie
zvyšují jeho barevnou stálost a odolnost proti otěru. Pro linoleum je specifická jeho reakce na světlo - zakryté části mohou změnit odstín, po odkrytí
se však barevná škála znovu vyrovná. Linoleum je
dobrým zvukovým i tepelným izolantem. Mimo jiné
zabraňuje rozmnožování mikroorganismů, nezachytává prach, tedy není semeništěm alergenních látek.
Podlaha z linolea je vhodná i do místností s vysokou
zátěží. Nepřekážejí mu podpatky, nábytek na kolečkách ani zvířecí drápy. Je vhodné i na podlahové
vytápění.

PVC

i kombinace s jiným typem podlahové krytiny, například s dřevěnou nebo laminátovou podlahou. Abyste
zbytečně nezvyšovaly zatížení stropní konstrukce,
zvolte si dlažbu menší tloušťky. Těžké a tlusté dlažby na bázi přírodních kamenných materiálů nejsou
vhodné pro panelákové byty.

Linoleum
Linoleum se vyrábí z přírodních materiálů, jako
jsou korek, juta, lněný olej, dřevitá moučka, vápe-

Zatímco linoleum se vyrábí z přírodních surovin,
PVC je v podstatě plast vyrobený z produktů na bázi
ropy. Základní formu tvoří bezbarvý materiál, který
lze různě barevně upravit. PVC je levnější variantou
podlahové krytiny. Při výběru je potřeba přihlížet
na k jeho tloušťce. Do domácností je vhodné PVC
s minimální tloušťkou 1,35 mm. Vyšší komfort poskytuje PVC o tloušťce 1,5 až 1,6 mm, je cenově přijatelné a nenáročné na údržbu. PVC krytina o tloušťce 2
mm vám zaručí tichou a pohodlnou chůzi. Tlustší PVC
(o tloušťce přibližně 4 mm) je určeno pro průmyslovou oblast. PVC se dobře vyjímá zejména v předsíni,
kde je vystaveno větší zátěži, nebo v dětském pokoji
(zvláště pokud máte děti v raném školním věku, které neberou velký ohled na podlahu). Při kladení PVC
musí být, tak jako u linolea, povrch podlahy rovný,
ničím nenarušený. Velkou výhodou této krytiny je její
šířka - dosahuje až čtyři metry, díky čemuž stačí při
kladení použít minimální počet spojů.

Textilní podlahové krytiny
Udržují si svou pozici v domácnostech. Chcete celoplošný koberec, vinoucí se od stěny ke stěně, nebo
kusový, který svým samotářským zjevem podtrhne
a dotvoří jedinečnost celého interiéru? Ať už se rozhodnete jakkoliv, před koupí koberce se zamyslete,
kam ho chcete umístit, a podle typu místnosti a jejího vybavení si vyberte ten správný. Kromě kvalitních
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a cenově náročných koberců z čisté střižní vlny, pro něž jsou typické
elastičnost, antistatičnost a vysoká
odolnost proti špíně, jsou na trhu
i koberce ze syntetických vláken.
Nejvíce používaným materiálem
je polypropylenové vlákno (PP),
které je kvalitní a cenově dostupné. Polyamidové koberce (PA) jsou
pružné, mají dlouhou životnost,
téměř neomezené barevné možnosti a jsou odolné proti vznícení.
Jsou vhodné zejména do namáhaných prostor. Barevně stálý polyester se vyznačuje vysokou odolností proti oděru. Vysoká kvalita
i cena - to jsou základní vlastnosti
koberců vyrobených z čínského
hedvábí; jsou jako chameleóni mění barevný odstín podle úhlu
pohledu. Koberce oproti jiným
podlahovým krytinám mají mnoho výhod: tlumí hluk v místnosti
a vytvářejí pocit klidu. Částečky
vzduchu zachycené mezi vlákny
koberce udržují v místnosti teplo.
Široká škála barev a vzorů vám
umožní dotvořit interiér dle svých
představ - živými barvami rozzáří
dětský pokoj, tlumené a přírodní
tóny zase navodí v ložnici klidnou
atmosféru. Koberce nabízejí měkký komfort nejen pro chodidla, ale
i při posezení, čímž se nemohou
pyšnit ostatní podlahové krytiny.
Jejich protiskluzová úprava dává
jistotu našim krokům, v případě
pádu tlumí náraz. Pro svou elasticitu z ortopedického hlediska
příznivě působí na klouby. Pokud
patříte k lidem, kterým je sympatičtější představa
bosých nohou kráčejících po měkkém koberci než
chození po plovoucí podlaze či parketách, vyberte si
koberce s vysokým vlasem. Ty jsou pro svou měkkost
vhodné zejména do ložnic, prostorných obývacích či
dětských pokojů (oceníte je při pohledu na dětské
pády, které někdy doslova vyrážejí dech).
Kusové koberce jsou vhodné především jako doplněk
na plovoucí podlahu či dřevěné parkety. Správnou
kombinací barev a tvaru příjemně promění váš příbytek na zónu klidu a pohodlí.
A protože nechceme, aby nás po příchodu z práce
domů rozladila ještě i podlaha (nemyslím rozházené
hračky a špinavé ponožky), měli bychom při výběru
podlahy přihlížet i na tento faktor. Proto v kostce
uvedeme několik základních faktů.
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Do malých bytů jsou vhodné světlé a neutrální
barvy, které prostor opticky zvětšují a prosvětlují.
V případě celoplošných koberců platí: jemný vzor
nebo jednobarevný koberec (se světlým barevným odstínem) místnost otevřou. V opačném
případě - při použití tmavých barev a výrazných
vzorů - se místnost deformuje a zmenšuje.
Tmavé odstíny působí tlumeně, domovu dávají
pocit tepla a útulnosti. Nedoporučuje se využívat
zemité barvy v malých místnostech.
Modrá, zelená a šedá chladí, naopak žlutá, červená a hnědá působí teplo. Při zařizování místností
byste měli vzít v úvahu i jejich orientaci na světové strany.
Foto: SAMphoto.cz, Archiv firmy Quickstep
zdroj: Nasenavody.cz

• nových 9 vzorů dokonale imitující přírodní materiály
• rychlá a snadná pokládka bez lepení
• patentovaný zámkový systém Uniclic®
• vynikající zvuková izolace
• antibakteriální povrchová úprava
• 10 let garance
www.fatrafloor.cz

Rozšíření kolekce plovoucích
vinylových podlah FatraClick®

• vzory na pohled k nerozeznání od přírodních materiálů
• odolnost k vlhkému prostředí
• snadná údržba a vysoká odolnost vůči opotřebení
• zdravotní nezávadnost
• 10 let garance
www.fatrafloor.cz
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Máte doma krb?
Říká se, že teplo z ohně je to nejpříjemnější.
Možná právě proto krbové vložky a kamna
získávají stále větší oblibu. Nezanedbatelným faktem také určitě je, že topení dřevem
se v poslední době stává nejlevnějším a nejvýhodnějším. Poradíme vám, jak správně
vybrat, nezáleží totiž pouze na vzhledu.

V první řadě je potřeba si říct, k jakému účelu budete krbová kamna používat. Budou hlavním zdrojem
tepla na chalupě nebo je pořizujete jako doplňkový
zdroj tepla do svého domu? Případně vám na teple
nezáleží a kamna kupujete jako dekoraci? Dále si
musíte určit, jakým způsobem krbu či kamen chcete
vytápět. Del vytápění se dělí kamna na:
–teplovodní kamna
–teplovzdušná kamna
ta dále dělíme na:
–jednoplášťová
–dvouplášťová

výšku komínu, kterou předpis stanovuje na 5m. Důležitá je rovněž délka a průměr průduchu od kamen
ke komínu, která může tvořit maximálně jednu čtvrtinu celkové výšky komínu.

Přívod vnějšího spalovacího vzduchu
Všeobecně platí, že pro každý krb či kamna je vhodný přívod externího vzduchu pro spalování. Toto je
nutností hlavně u nových staveb, zvláště u pasivních
domů, kde je zaručena maximální vzduchotěsnost
domu. U starších staveb toto není až tak nutné, protože vzduch, který je nutný pro spalování, se dostane netěsnostmi oken, dveří….
Pokud použijeme dvouplášťový krb či kamna
a vzduch chceme rozvádět do vedlejších místností,
je nutné mít přívod externího vzduchu, aby nevznikl
v místnosti podtlak. Tento vzduch se většinou přivede pod krb podlahou, nebo průrazem z vedlejší místnosti, či sklepa. Pro přívod se mohou použít v podlaze hranaté kanálky, či hliníkové flexibilní roury.

Čím a jak v kamnech topit?
Naprostá většina krbových kamen, které seženete na
českém trhu je určena na topení dřevem, případně
dřevěnými briketami nebo peletami. U všech topidel
je třeba používat dokonale suché palivo (u dřeva
min. 2 roky po nařezání). Vlhké palivo výrazně snižuje účinnost všech topidel.
Intenzivnějším topením se zbytečně zvyšuje spotřeba dřeva (sníží se účinnost topidla i jeho životnost).
Naopak, pokud při hoření zcela uzavřete přívod
vzduchu do topeniště, dojde i u té nejlepší krbové
vložky k zadehtování topeniště a tedy i k zakouření
čelního skla.

Kam s nimi?

Výkon
Nejdůležitějším ukazatelem, podle kterého je potřeba krbová kamna vybírat je požadovaný výkon.
Uvědomte si, kolik m³ budou muset kamna vytápět.
Obecně se dá tvrdit, že 1kW výkonu kamen pohodlně vytopí 20 m³ obytného prostoru ve staré zástavbě, u novostaveb činí výkon 1 kW na 40 m³. Dále
také záleží na tom, kde se stavba nachází, jestli na
horách či ve městě, popř. v jakém kraji.

Účinná výška komínu
Ujistěte se, zda komín, kterým disponuje vaše stavba, výkon vybraných kamen či krbové vložky zvládne.
Nejpřesnějším zjištěním je změření tahu komínu
odborným kominíkem či firmou k tomu určenou. Pro
správné fungování komínu je nutné dodržet účinnou
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Určitě záleží i na tom, kam kamna plánujete umístit.
Od toho se totiž budou odvíjet rozměry kamen. Pamatujte i na bezpečnostní předpisy – podlaha i okolí
kamen musí být z nehořlavého materiálu (dlažba,
cihly, kámen…). Pamatujte, že krbová kamna mohou
vážit i 200 kg. Pokud se rozhodnete je umístit do
patra budovy, pak vám jejich váha může způsobit
vážné potíže v konzistenci stropu.
Spotřebič musí být postaven na pevném podloží
s odpovídající nosností, nejlépe na betonové nebo
jiné pevné nehořlavé desce.

Design
A konečně se dostáváme k designu, který je obvykle
prvním kritériem, které ovlivňuje výběr krbů a kamen. Je naprosto samozřejmé, že krbová kamna by
měla ladit se zbytkem interiéru. Budou totiž sloužit
jako doplněk a ozdoba. Ze současné nabídky by ale
neměl být problém si vybrat.
Foto: SAMphoto.cz, haassohn-rukov.cz,
Krbystyle s. r. o.
zdroj: Aldo-krby.cz

Nová, kompaktní krbová stavebnice ADONIS
Pro letošní sezonu připravila firma HAAS+SOHN Rukov novou krbovou stavebnici. Kompaktní model „Adonis“
je opravdový mistr v úspoře místa a hodí se výborně i do menších obývacích prostor. Krbová sestava si Vás získá díky modernímu, přímočarému designu, smaltovaným dvířkům, možnosti individuálního vybarvení a inovativní vytápěcí technice.
ADONIS – krbová stavebnice nezávislá na vzduchu v místnosti ve formátu „Flatscreen“ („ploché stěny“)

Moderní, přímočarý design a kompaktní míry – to vše vystihuje „Adonis“. 151cm vysoká krbová stavebnice
v „plochém“ formátu se hodí do každého obývacího prostoru. Teplo kumulující odlehčený beton se u Adonise
dodává bezbarvý a nabízí tak co největší prostor pro osobní vkus – krb může být natřen jakoukoliv barvou,
která se nejlépe hodí k zařízení a stylu bydlení každého zákazníka. Adonis přitom boduje kvalitními smaltovanými dvířky krbové vložky, které zvýrazňují příjemný pohled na praskající oheň. Postarala se o to osvědčená
smaltovací technologie firmy HAAS+SOHN pro perfektní lesk, jednoduché čištění, odolnosti proti poškrábání,
a dlouhá životnost jednotlivých dílů. Adonis, vybaven spalovací komorou patentovanou technologií „Clean
Technology“, pracuje čistě, efektivně a úsporně se stupněm účinnosti minimálně 82%. Krb s externím přívodem
vzduchu se obzvláště dobře hodí do nízkoenergetických domů. Ke krbové stavebnici lze pořídit i box na dřevo.

Model: ADONIS
Míry v cm: 151/145/75 (v/š/h),
Dodání i ve variantě se zásobníkem na dřevo
Provoz nezávislý na pokojovém vzduchu (externí přívod vzduchu)
Stupeň účinnosti : 82%
Spalovací komora pro dřevěné špalky až do 45 cm délky

HAAS+SOHN Rukov, s.r.o.
SNP 474
408 01 Rumburk
tel: 412 332 353
fax: 412 332 345
odbyt@haassohn.com
www.haassohn-rukov.cz

Úsporné a luxusní vytápění
společnosti Minib s. r. o.
Co je konvektor?

nosti MINIB s r.o. je pouhých 50mm.

Konvektor je účinné, moderní, úsporné a estetické
otopné těleso, které se vyrábí z nerezového žlabu
vybaveného výměníkem tepla, popř. ventilátorem.
Estetickou hodnotu konvektoru dotváří, hliníková,
dřevěná nebo nerezová mříž, která je jedinou viditelnou částí tělesa. Proto je konvektor z estetických
důvodů vhodný do prostor, v kterých by radiátor
nepůsobil dobře

Dalšími významnými prvky jsou:
• schopnost uspokojit i individuální atypické požadavky zákazníků a zhotovit konvektory přesně
podle přáni, například obloukové nebo úhlové
tvary s rozličnými spoji.
• uživatelský komfort
• bezpečnost a spolehlivost.

Jak funguje konvektor?
Konvektor funguje na principu konvekce. Chladný
vzduch nasávaný z místnosti proudí přes teplý výměník a ohřátý vzduch proudí do prostoru místnosti.
Opačný princip platí i pro dochlazování.. .

Proč právě konvektor?
•
•
•

Úspora energie
Velká dynamika vytápění a dochlazování
Nízký objem vody

Nízká potřeba vody k okamžitému vytápění či dochlazování prostoru zaručí významnou úsporu energie
(jen 0,25 l na 1m konvektoru).
Důležitým faktorem je i úspora místa v interiéru,
neboť konvektory nenarušují jeho vzhled a podporují
moderní design. Výška nejnižšího konvektoru společ-

Produktová řada společnosti obsahuje nejrůznější
druhy konvektorů:
kromě podlahových, jsou dodávány samostojné a nástěnné . Do mokrého prostředí (bazény, koupelny)
jsou nabízeny otopné lavice s žulovou nebo dřevěnou
krycí deskou.
Unikátní a jedinečnou řadou společnosti MINIB jsou
nástěnné DESIGNOVÉ konvektory, které využívají pro
vytápění vedle konvekce i princip sálání.
Pokud jde o materiál povrchové desky a současně
i jeho designovou úpravu, zákazník si může vybrat
mezi různými druhy kamenů, skel a hliníkových kompozitů, jejichž povrchy mohou být upraveny podle
jeho speciálního přání.
Proč tedy konvektor? Úspora energie, velká dynamika vytápění nebo dochlazování, nízký objem vody,
bezpečnost, úspora místa, flexibilita moderní design.

MINIB - to je Efektivní, Ekonomický, Estetický,
Ekologický a Elegantní způsob vytápění

Konvektor Vám oproti radiátoru zajistí úsporu energie
a velkou dynamiku vytápění/dochlazování

Proč konvektor MINIB?
• svým designem a možností atypických rozměrů Vám konvektory MINIB splní i ta nejnáročnější přání
• díky použití vysokojakostních materiálů a moderních technologií garantujeme 10-ti letou záruku
na výměníky tepla a nerezové vany konvektorů
• jsme držiteli certiﬁkátu ISO 9001:2009, řady užitných vzorů, patentů a mezinárodních ocenění
• kompletní sortiment testujeme v nezávislé akreditované zkušební komoře
• exportujeme své výrobky do mnoha zemí Evropy, Asie, Austrálie a Ameriky

MINIB s.r.o., Střešovická 49, 162 00 Praha 6

www.minib.cz

BAZÉN NEBO
K ideálnímu trávení víkendu jistě patří koupání. A to nejen v létě, ale i v zimě. Nebo snad znáte větší romantiku,
než ležet ve vířivce, koukat na poletující vločky zabarvené
barevnými světly a relaxovat? Možná teď také řešíte
dilema – investovat do bazénu, nebo do vířivky?
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VÍŘIVKA?
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Bazén či vířivka nejsou věci levné, ale při dobré koupi
vám budou dělat radost po celý rok. Chcete plavat,
nebo se „vířit“? Před nákupem si odpovězte na několik základních otázek.

Budete sportovat, nebo relaxovat?
Patříte mezi sportovní nadšence a víte, že si opravdu
každý den dáte svou hodinku plavání pro zpevněním
těla? Jste si jistí, že už po týdnu nebudete hledat výmluv, proč jste ráno nevstali? Nebude to nakonec tak,
že spíše než sportovat budete bazén využívat k relaxaci, posezení s přáteli, nebo k odreagování?
Pokud jste na první otázku odpověděli ano, určitě sáhněte po bazénu a doplňte ho kvalitním protiproudem.
Jestliže jste ale ano odpověděli na otázku třetí, pak je
pro vás lepší spa neboli vířivka. V ní si posedíte mezi
bublinkami, uvolníte svaly a osvěžíte se. Rozhodně to
ale neznamená, že by si spa měli kupovat jen „lenoši“.
Vířivky jsou ideální i k uvolnění svalů, když se vrátíte
z jízdy na kole, kolečkových bruslích, z turistického
výletu, ale i po dlouhém kondičním plavání.

Má voda zabavit, nebo léčit?
Děti najdou mnohem více zábavy v bazénu a přirozeně si v něm utuží kondici. Obvykle nejen plavou,
ale hrají i míčové hry, skáčou do vody apod. Ideální
teplota vody v bazénu se pohybuje v rozmezí 24 až 28
stupňů Celsia.
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Vířivka je ideálním místem pro takzvanou hydroterapii. „Vztlak vody a její cílené proudění, stejně jako
optimální teplota třicet sedm až třicet devět stupňů
posilují krevní oběh, snižují krevní tlak, zlepšují kožní
tonus, uvolňují svaly a stimulují imunitní systém. Prospěšně působí také na lidskou psychiku: odbourávají
úzkost, napětí i deprese,“ vyjmenovává klady Kateřina
Kadlecová z firmy USSPA.

Kolik času na koupání máte?
Dříve než se pro něco rozhodnete, určitě si musíte uvědomit, kolik času vlastně na koupání máte. Pokud budete bazén využívat jen o víkendu, asi se nevyplatí ho
denně nahřívat, tepelné ztráty jsou vzhledem k ploše
docela velké a vyhřívaný bazén i v zimě tak připadá
v úvahu hlavně tam, kde ho budete využívat denně.
Oproti tomu vířivku, kde si voda díky dokonalé izolaci
a speciálním termokrytům neustále udržuje provozní
teplotu, můžete využívat během celého roku, aniž by
vás to ekonomicky příliš zatížilo.

Co vám říká údržba?
Údržba vody a čistění je strašák mnohých majitelů,
kteří bazén mají. Aspoň zpočátku, než se s ním sžijí
a zjistí, co potřebuje a co se děje s vodou uvnitř, zabere jim různé měření, dávkování, vysávání či filtrování
nemálo času.
U spa je to jiné, voda v něm se čistí pravidelně a sama.
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části těla. Bazénky mohou mít buď
čtvercový, obdélníkový, kruhový nebo
oválný tvar. Dalším součástí vířivého
bazénu je pěnová hmota, která je
vysoce izolační, lehká a velice odolná
jak vůči UV záření, tak proti mrazu.
Působivou tečkou těchto bazénů je
dřevěné osazení z kvalitního dřeva, které ulehčuje vstup i výstup do
lázně. Tento druh spa má většinou
kruhový tvar.
Při výběru se držte pravidlem: čím
členitější je bazének, tím je komfortnější a nabízí širší spektrum masáže.
Trysky jsou vzduchové a vodní. Na
digitálním ovladači, který je umístěn
v bazénku lze regulovat teplotu vody,
nastavit i sílu proudění trysek. U luxusnější výbavy lze digitálně ovládat
televizi či rádio.

Kvalitní přikrytí a izolace
Používá se k tomu systém s ozonizérem, který omezuje
množství chemických látek na minimum. Vodu stačí
vyměnit jednou za tři až čtyři měsíce, podle jeho velikosti a toho, jak často ji využíváte.

Jakou částku jste ochotni investovat?
I když je v tomto přehledu až na
posledním místě, často je to to první,
co o pořízení čehokoli rozhoduje –
cena. Kvalitní zapuštěný bazén vás
přijde zhruba na sto tisíc korun a více.
Pozor! Platí to i tehdy, když ho kupujete od výrobce třeba za padesát tisíc
korun. Počítejte, že na stejnou částku
vás přijde i jeho instalace a úprava
okolí. Cena kvalitního spa pak začíná
na 150 000 korunách. Že teď nevíte,
co je pro vás ideální? Nezoufejte, na
trhu jsou už i kombinace klasických
bazénů a spa. Jejich nevýhodou však
zatím zůstává cena. Ta se pohybuje
kolem půl milionu korun.

Pokud zvítězila vířivka…
Rozhodli jste se pro vířivku? Pojďme
se podívat na to, jakou vybrat.
Základem vířivky je akrylátový bazének, který je anatomicky tvarován jak
na sezení, tak na polohu vleže, je tedy
vybaven sedátky a lehátky, které jsou
doplněny tryskami mířícími na různé
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Bazénky jsou vybaveny bezpečnostním krytem a opláštěním,
které bývá již v základní ceně. Klaďte důraz na kvalitní
přikrytíba na dostatečnou izolaci, které jsou v budoucnu k nezaplacení. Z přikrytého spa totiž neuniká teplo
a snižují se také náklady na ohřev vody. Spa bazény
lze pořídit, jak už jsme si řekli od cca 150.000 Kč.Vše
záleží, jak velký vířivý bazének a jaké příslušenství si

Chcete bojovat s vlhkostí
a námrazou?

Vyzkoušejte VysušTO a PosypTO…
Pokud bydlíte jen v trochu starším domě, jistě bojujete s vlhkostí. Existují různé přípravky, ne
vždy však skutečně zabírají. Co říkáte vyzkoušet nový produkt společnosti Koma spol. s.r.o.?
Tento produkt je vhodný všude tam, kde je potřeba se zbavit přebytečné vzdušné vlhkosti (např. ve starých zástavbách, ve sklepích,…). Pohlcuje vlhkost ze vzduchu až do jeho úplného rozpuštění. S rostoucí vlhkostí v místnosti stoupá množství absorbované vody přípravku VysušTO. Například při 80% relativní vlhkosti pojme VysušTO
4 kg vody ze vzduchu.
To ale není jediné využití tohoto přípravku.
Protože hlavní složkou vzniklého roztoku z VysušTO je vápník, který je velice důležitý pro kvalitu
zemědělských produktů, můžete roztok využít i zcela jinak. Nabízí se na příklad aplikace proti chorobám jablek
a pukání třešní, kdy skvěle poslouží jako „lék“ proto fyziologické či nekrotické skvrnitosti jablek, nebo křenčení
(hnědá skvrnitost dužiny – plody praskají, deformují se a předčasně
opadávají z větví)

A co takhle PosypTO?
Tím jsme si ale představili jen jeden ze skvělých produktů. Protože tu zima bude dříve, než jste čekali, jistě se vám
bude hodit dobrý posypový materiál, neboli PosypTO…
Tento posypový materiál je unikátní směsí klasické posypové soli a chloridu vápenatého,
efektivně působí i při teplotách -15 °C, zatímco běžné posypové soli jsou účinné maximálně do -5 °C.
Chlorid vápenatý obsažený ve výrobku PosypTO je schopný vázat atmosférickou vlhkost, uvolňuje při přeměně
do roztoku teplo a zrychluje tak tání sněhu a ledu na komunikacích.
Působí v podstatě okamžitě po aplikaci. Roztok vznikající při tání sněhu či ledu je udržován v kapalném stavu, proniká
mezi led a vozovku a způsobuje spodní tání ledu, který je tak oddělen od vozovky a je možné jeho rychlé mechanické
odstranění.

zakupte v našem e-shopu na www.koma.cz
nebo na adrese: U Tonasa 172/2 | 403 31 Ústí nad Labem
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žádáte. Dostupnější typy jsou vhodné pro 2 – 3 osoby
a jsou většinou vybaveny až 20 tryskami.
Do těch komfortnějších se vejde až 6 lidí a trysek
můžete napočítat mezi 50 - 70. Samotné umístění není
nikterak náročné. Není třeba velkých povrchových
úprav či kopání jam jako u bazénů. Bazénky osazené kvalitním dřevem se většinou nezapouštějí, jen se
upravuje okolní terén. Podmínkou je umístit bazének
na rovnou, dostatečně nosnou plochu (hmotnost
bazénu + obsah vody + hmotnost uživatelů) a zajistit
přístup elektriky a vody (zde stačí hadice, nemusí být
instalován pevný výtok).

Zásady používání
Optimální teplota vody by se měla rovnat teplotě těla
zdravého člověka. Teploty nad 40 ° C se doporučují
spíše v chladnějších dnech, či v zimní období. V létě je
příjemnější teplota o několik málo stupňů nižší než je
teplota těla člověka, tedy 36°C. Vodní masáž je ideální
dopřát si cca 2 hodiny po jídle.
Po masáži je vhodné si dopřát odpočinek v klidu a teple. Doporučená doba použití masáže je maximálně 30
minut.

Rozhodli jste se pro bazén?
Pokud zvítězil bazén, určitě byste se měli rozhodnout,
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jaký si vyberete. Nabídka je opravdu pestrá. Na trhu
jistě najdete:
• montované bazény s tenkou fólií
• laminátové bazény
• plastové bazény
• bazény z těžkých fólií
• polyesterové bazény
• keramické bazény
• plechové bazény
• bazény fr. typu
V závislosti na typu bazénů je odvislá i cena a životnost bazénu, potažmo i design. Podle instalace se poté
bazény dělí na zapuštěné, polozapuštěné a nadzemní.
Pro účely celoročního provozu se hodí pouze bazény
zapuštěné. Pojďme si některé představit…
Fóliové bazény mají základ ve speciální silné hydroizolační fólii, která plní současně estetickou funkci.
(Dno a stěny bazénu jsou zpravidla železobetonové
konstrukce.)
Folie znamená možnost vytvoření téměř jakéhokoliv
tvaru bazénu. Životnost fólií je dlouhá, kvalitní fólie
jsou dobře odolné vůči UV záření, účinkům chemicky
upravené vody, hnilobě a plísním a odpuzuje mikroorganismy.
Laminátové bazény (bazény s laminátovou vložkou,
sklolaminátové bazény) jsou konstruovány z laminátové skořepiny a z obetonované části.
Tyto typy bazénů mají rychlou a poměrně jednodu-

chou montáž, výhodou je i jejich snadná údržba, a to
díky hladkému povrchu sklolaminátu.
Laminát má poměrně dobrou mechanickou odolnost
a odolnost vůči chemikáliím užívaným k úpravám
bazénové vody, je stabilní i s ohledem na široké teplotní rozmezí. Povrch bazénů si lze vybrat v různých
variacích modré, speciální gelové barvy slibují vysokou
odolnost vůči UV záření a dlouhodobému působení
bazénové chemie.
Plastové bazény se sestávají z plastové vany, která
musí být opět obetonována. Montáž plastových bazénů je velmi rychlá a snadná. Nabídka tvarů je poměrně
široká, výběr barevných odstínů je však omezený a celkový vzhled bazénu dosahuje zpravidla nižší úrovně.
Plechové bazény jsou vyráběny z plechu opatřeného
povrchovými antikorozními úpravami. Tyto bazény
jsou v nabídce tvarů omezené, stavba je poměrně
snadná a cena dostupná.
Keramický bazén je vždy individuální dílo podle přání
a představ zadavatele. Velkou výhodou je možnost
vytvoření jakéhokoliv tvaru s rozdílnou hloubkou. To
se dá například využít rozdělením bazénu na mělkou
relaxační část s vybraným typem hydromasáže a plaveckou část s protiproudem.
Povrchovou úpravu bazénu tvoří keramický obklad
nebo skleněná mozaika. Barevnou kombinací obkladů
můžete docílit zajímavých barevných efektů s možností vytvoření obrázku nebo loga kdekoliv v bazénu.

Keramické bazény mohou být se skimmerem nebo
s přelivem, rozdíl je jen v technologii a výši hladiny.
Díky tvarovým možnostem bazénu a široké nabídce
obkladů, od klasických dekorů, po ryze moderní, můžete mít jednoduše výjimečný bazén, jaký nemá nikdo
jiný.
Kompozitní bazény. Speciální panely z kompozitních
(vícesložkových) materiálů umožňují velkou tvarovou a rozměrovou variabilitu a pokud jsou vybavené
širokým schodištěm, spolehněte se na velmi pohodlný
vstup. Opět si lze vybírat z mnoha barev a vzorů vnitřního fóliového obložení.
Novinkou na trhu je koupací jezírko. Bylo vyvinuto
jako reakce na poptávku na trhu po výrobku, který
by měl přirozený tvar koupacího bazénu, umožňoval
snadné koupání a údržbu jako klasický koupací bazén.
Každé koupací jezírko je navrženo podle osobní představy zákazníka a lze ho přizpůsobit pro jakoukoliv
zahradu. Instalace je mnohem rychlejší a snadnější než
u tradičních bazénů. Postupně se svažující okraje jezírka poskytují větší bezpečnost při koupání. Při realizaci
jezírka je unikátní možnost vytvořit místa k relaxaci
jako je pláž či podvodní sezení nebo zabudování vířivky. Můžete si tak odpovědět na svou otázku. Vířivka,
nebo bazén? Nejlépe obojí!
Zdroj: prozeny.cz, sport-mb.cz
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Zateplování rodinných
domů
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Plánujete rekonstrukci svého rodinného domu?
Nebo snad uvažujete o koupi nového? Pak se vám
vyplatí myslet do budoucna a dopřát mu další
„obal“ – zateplení.
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V dnešní době se u novostaveb považuje téměř za automatické, že mají vnější plášť domu vybavený tepelně
izolačním materiálem, který zvyšuje komfort všech,
kteří tady budou bydlet. Pokud dům kupujete na klíč,
zjistěte si předem, jakými tepelně-izolačními materiály
je zateplený, a řešíte-li stavbu sami, porozhlédněte se,
co vše trh nabízí, abyste si dokázali správně vybrat.
V mnoha případech však bude třeba uvažovat o zateplení vnějšího pláště budovy a samozřejmě také střechy,
podlah, oken… A ti, kteří se chystají na rekonstrukci
starší stavby? Bez vnějšího zateplení se už dnes neobejdou.

Jaké to má výhody
Teplo z domu běžně „utíká“ prostupem stěnami,
střechou, podlahou a okny a pak vzduchem, třeba
když větráte. Nejprve vás tedy jistě napadne, že dobře
provedené zateplení sníží platby za energie – spotře-
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bujete jí méně. Což v současné době, kdy se ekonomie
a ekologie skloňují ve všech pádech, bude víc než
žádoucí.
Zateplení ovšem nabízí i další výhody. Snižuje vliv
tepelných mostů a vazeb, což jsou místa, kterými teplo
snáze odchází z domu (dochází ke zvýšenému tepelnému toku). Typickým příkladem budiž okenní překlady, napojení základ – stěna, nebo krokve v šikmé
střeše. Externí zateplení také chrání použitý stavební
materiál, který není tolik vystavený působení vnějších
vlivů, a tím se prodlužuje jeho životnost. Od věci není
ani fakt, že když přestanete topit, vyhřáté místnosti
se pomaleji ochlazují, a zateplení do určité míry dům
ochraňuje proti vnějšímu hluku. A některé materiály
(například minerální vata) jsou navíc nehořlavé.

Výběr systému
Zatímco tepelně izolačních (dále jen TI) materiálů je

Zateplování s předsazenou (provětrávanou) fasádou

celá řada, způsobů, jak provádět vnější
zateplení, už méně. Vlastně se běžně používají jen dva: vnější kontaktní zateplovací systém (dále jen: kontaktní), a systém
s předsazenou (provětrávanou) fasádou.
Prvně jmenovaný je v celkovém součtu
levnější a méně pracný, proto se častěji
využívá. Spočívá v tom, že se na obvodové
stěny připevňuje zateplovací materiál,
zpravidla ve tvaru desek. Jak? To závisí na
něm samotném, stavu obvodové stěny,
výšce a také poloze budovy. Nejčastěji se
však používá lepení cementovým přípravkem a současně přichycení hmoždinkami,
zpravidla s plastovým nebo ocelovým trnem. Pouze přilepené desky by nemusely
zůstat na svém místě, působí nejen jejich
váha, ale i efekt větru. Desky se zbrousí
a nanese se základní vrstva stěrkové hmo-

Druhé řešení, jak izolovat vnější stěny
domu, je o něco pracnější, spotřebuje více
materiálu a tím nemyslíme jen samotnou
izolaci, a v důsledku je tedy i finančně
náročnější. Spočívá v tom, že na stěny
se stejně jako v předcházejícím případě
připevňuje TI materiál, pak se ponechá
vzduchová mezera – provětrávaná dutina o šířce několik centimetrů, následuje
nosná konstrukce, například dřevěný
nebo kovový rošt a jiné, na který se přikotví předsazený plášť; většinou se jedná
o obklad v podstatě z jakéhokoli materiálu. Použít lze dřevo, plech, cementovláknité desky, imitaci cihel, plast, ale také
lze tento předsazený plášť provést jako
zděný. Důležité ovšem je, že v dolní části
musí zůstat přivětrávací otvory, a v horní,
u střechy, odvětrávací, aby vzduch mohl
volně proudit a případná vlhkost nezůstávala uvnitř vzduchové dutiny. Na zvolený
obkladový materiál myslete včas, právě
podle hmotnosti vnější fasády je třeba
vhodně vybrat nosnou konstrukci.
Jako tepelný izolant se u provětrávaných
fasád používá zpravidla vláknitá izolace.
Nevýhodou tohoto systému je kromě
vyšší ceny i fakt, že kotvení vnějšího
pláště prochází tepelnou izolací, kde tvoří
tepelné mosty, které do jisté míry zhoršují
TI vlastnosti zateplení. A výhody? V první
řadě jde o propustnost vodních par, dále
například o možnost demontáže a opětovného použití, rovněž případné opravy
jsou snazší.
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ty, která se vyztuží síťovinou (výztužná
vrstva). Tato vrstva se po zatvrdnutí napenetruje a kontaktní systém se zakončuje
buď novou omítkou, nebo obkladem.
Vybírejte z více možností, například
omítky mohou být silikonové, silikátové,
minerální a jiné, včetně nejrůznějších
úprav – například snadno omyvatelné. Co
je dobré vědět? Každý zateplovací systém,
tedy i kontaktní, se pořizuje jako celek
(od lepidla přes izolant, připevnění, až
po omítku), jen tak za něj jeho dodavatel může dát záruku. Vám by pak měl na
požádání prokázat, že je oprávněný tento
systém prodávat a instalovat (vyžádejte si
kopii certifikátu). A kde se může kontaktní systém použít? Při novostavbách
i rekonstrukcích domu.
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Tepelně-izolační omítky
Pro úplnost si ještě připomeňme, že pokud se nedá
dům zateplit zvenku, například u historicky chráněného objektu, určitě řešení nabízejí speciální vylehčené
omítky, které ve srovnání s těmi běžnými propouštějí méně tepla. Nanášejí se v několika vrstvách do
maximálně 5 cm tloušťky, což je už jejich mínusem
– ve srovnání s TI deskami, které se pohybují ve dvoja vícenásobných tloušťkách. Parametry zdiva se tím
samozřejmě vylepšují, zejména se zvyšuje jeho vnitřní
povrchová teplota, ale nikdy stoprocentně nenahradí
standardní zateplení, které izoluje zhruba čtyřikrát
lépe než termoomítky. Pokud si tedy říkáte, že právě
jimi byste mohli ušetřit, máte pravdu jen v případě
pořizovacích nákladů: podle EkoWATTU, Centra
pro obnovitelné zdroje a úspory energie, za klasické
zateplení zaplatíte zhruba dvakrát více než za tyto
speciální omítky, ovšem jeho TI efekt je až 10x větší.
Další možnost zateplení u rekonstruovaných domů
skýtá rovněž interiér, ovšem pokud by to i z technických důvodů bylo možné, museli byste vyřešit kompromis mezi požadavkem na úsporu tepla a velikostí
obytného prostoru. Stačí si jen připomenout, že běžně
se používá TI materiál o tloušťce 15 až 20 centimetrů,
a tak si představit, o kolik by se zmenšilo vaše soukromé území. Navíc vnitřním zateplením ztratíte akumulační schopnosti zdiva a také se nedá vyloučit riziko
jeho promrzání, kondenzace vlhkosti ve stěnách domu
a jiné nepříjemnosti.

Polystyren, nebo vata?
Z mnoha materiálů na trhu se u kontaktních zateplovacích systémů nejčastěji používá pěnový neboli
expandovaný polystyrén (EPS), jehož TI parametry jsou

používaným materiálem je minerální vata (vlna), která
je ve srovnání s pěnovým polystyrenénem dražší, zato
ovšem slibuje například nehořlavost nebo lepší difuzní
propustnost (snáze jí proniká vodní pára). Faktor difuzního odporu, kterým se vyjadřuje schopnost materiálu propouštět vodní páru v porovnání se vzduchem,
má expandovaný polystyren cca 20 až 100, minerální
vata obvykle jen 1 až 5. Co je dobré vědět? Minerální vata se aplikuje jak u kontaktní, tak u předsazené
fasády, kdežto pěnový polystyren se převážně využívá
u kontaktního systému. U provětrávaného systému se
EPS obvykle nepoužívá, kladl by větší nároky kvůli riziku vzniku spár, například u kotev, které budou držet
nosnou konstrukci pro obklad.
Z mnoha dalších materiálů pro venkovní zateplení
fasády jmenujme například extrudovaný polystyren,
který je pro svou uzavřenou strukturu vhodné použít
do vlhkého prostředí – třeba kolem soklu, tedy pod
úroveň terénu a zhruba půl metru nad něj. Pro zateplení se dají využít i dřevitá vlákna, konopí, ovčí vlna,
sláma, korek a další. Většina z nich
je však dražší, i proto se používají
méně, jiné se zase spíše hodí pro
přírodně ekologické stavby.

Pozor na vlhkost…

srovnatelné s minerální vatou. Vylepšit TI vlastnosti
tohoto polystyrénu, respektive snížit jeho tepelnou
vodivost, lze například přidáním grafitu, což je na pohled snadno poznatelné – místo bílých pěnových desek
se na dům připevňují desky šedivé. Druhým nejčastěji
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Po malé exkurzi zateplovacími
systémy a materiály se nyní zastavme u vlhkosti. Pravidlo číslo jedna
totiž zní, že zateplovat by se mělo
výhradně suché zdivo. Například
u sto let starého domu, u něhož
zatím neproběhla zásadní rekonstrukce, je pravděpodobné, že není
vybavený hydroizolací. A stěny
mohou být vlhké díky tomu, že se
voda táhne zdivem od podlahy výše.
U nezateplených zdí se vlhkost odvětrává jak směrem
do interiéru, tak směrem do exteriéru. A pokud by
došlo k zateplení kontaktním systémem s vysokým
difuzním odporem, vlhkost by už nemohla unikat ven,
hromadila by se ve zdi a následně se projevovala ve

zvýšené míře uvnitř domu. Proto je třeba nejdříve odstranit příčiny vlhkosti, v tomto případě volit například
podříznutí zdí a vložení hydroizolace. Je to pracné
a drahé, ale jinak to nejde. A pak musíte samozřejmě
nějaký čas počkat, než přistoupíte k samotnému zateplení. Říkáte si, že i když bydlíte ve starším rodinném
domku, a dosud jste nemuseli řešit problém s vlhkostí,
tohle není vaše starost? Bohužel se však může stát i to,
že stěny se před zateplením jevily suché, a až poté,
když máte vnější zateplení za sebou, se na nich začnou
tvořit vlhké „mapy“.
Co dělat, pokud se nedá problém s vlhkostí zdiva
odstranit? Poraďte se s odborníkem, v některých případech lze použít zateplení například minerální nebo
skelnou vatou s nízkým difuzním odporem, samozřejmě pak i další komponenty (lepidla, omítky…) musí
slibovat stejné parametry. Obecně je pro rekonstrukce

domů, kde může vzniknout problém s vlhkostí, vhodnější dát přednost provětrávané fasádě s využitím
minerální vaty, právě z hlediska nízkého odporu pro
difuzi vodních par.
Obecně platí pravidlo: aby nedocházelo ke kondenzaci vodních par ve stěnách objektu, je ideální v interiéru volit co nejméně propustný materiál (dobrým
příkladem jsou obklady v koupelně dlaždičkami nebo
parozábrana ve střeše), kdežto směrem ven co nejvíce
otevřený – když už pára projde stěnou, aby snadno
unikala ven. Zdá se vám to složité? Co je pro vaši stav-
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bu nejvhodnější, neřešte sami, ale poraďte se s projektantem nebo energetickým auditorem. Určitě se však
vyplatí, když si před zateplením necháte spočítat, jaké
je v případě vašeho domu a uvažovaného systému
zateplení riziko kondenzace vlhkosti v konstrukci, aby
nedocházelo k následným poruchám či úplné degradaci konstrukce vlivem hromadění vlhkosti.

... ale nejen na ni
Ostatně už samotný návrh zateplení je také dobré
svěřit do rukou odborníků. Každá stavba je přece jen
trochu odlišná, a co se osvědčilo sousedovi, nemusí
platit pro váš dům. Například špatně provedené vnitřní zateplení může ohrozit funkci domu (destrukce zdí
promrzáním) i zdraví jeho obyvatel (prorůstání plísní).
Při vnějším zateplování je také největším problémem
nekvalitně odvedená práce, což
třeba později
může vést k praskání omítky.
Vyplatí se nic nepodceňovat a důsledně izolovat
celé vnější plochy,
včetně pruhu
zdiva nad terénem. Od věci není
ani jít si na vlastní
oči prohlédnout
některé realizace
firmy, která má
zateplovat váš
dům, a ověřit si,
jak jsou majitelé
se zateplením
spokojení po
několika letech.
Takto strávený čas
je skvělou investicí do budoucí
teplené pohody.
Co je třeba ještě
vědět? Jak vybrat
optimální tloušťku samotné izolace. Základní parametry nastavuje
norma ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 2:
Požadavky, která doznala změn k 1. 11. 2001 a zpřísňuje do té doby platná pravidla zejména na obvodové
stěny a okenní konstrukce. Hodně závisí také na tom,
z jakého materiálu je obvodová stěna postavená, zda
jde například o cihly plné, nebo dutinové a tak dále.
Pro vás je zásadní vědět, že se musí dodržet daný
součinitel prostupu tepla (což je zjednodušeně řečeno převrácená hodnota tepelného odporu), který se
označuje písmenem U a charakterizuje TI schopnost
konstrukce. Čím je jeho hodnota nižší, tím lépe kon-

strukce izoluje. Například
u těžkých obvodových stěn
byl požadavek U ≤ 0,38 W/
(m2.K), což pro klasickou
stěnu z plných cihel tloušťky 450 mm představovalo
zateplení minimálně 8 cm
izolace, dnes je maximální
hranice U ≤ 0,30 W/(m2.K),
a minimální tloušťka izolace
se pro takovou stěnu zvedla
na 12 cm. V praxi se však
většinou volí ještě silnější
izolace.
Z pohledu této normy je
pak jedno, zda potřebné
hodnoty součinitele prostupu tepla dodržíte tím, že
zvolíte menší tloušťku zdiva
a přidáte vnější zateplení,
anebo se spolehnete výhradně na stavební materiál
s vylepšenými tepelně technickými vlastnostmi. Výhodou zateplení je však i to,
že se jím dají překrýt různé
nedokonalosti, například
překlad nad oknem, a tím
omezit vznik tepelných
mostů. Zkrátka byť obvodová stěna má určité nedostatky, použitím vnějšího
zateplení je můžete skrýt a tak vlastně odstranit.

Chcete modelový příklad?
Uvažujme třeba o starším rodinném domku o podlahové ploše cca 140 m2, který je postavený z plných
cihel tloušťky 450 mm. V domě už se vyměňovala okna
a bude se zateplovat kontaktním systém s expandovaným polystyrenem o tloušťce 160 mm. Pokud by
v takovém domku topili elektřinou, prostá návratnost
investice vložené do zateplení činí cca 5 let. Oproti
tomu, pokud by byl domek vytápěný zemním plynem,
který je levnější než elektřina, návratnost by se pohybovala okolo 10 let.
Jak je vidět, optimální tloušťka je pro každý dům jiná,
závisí nejen na materiálu zdí, ale i na nákladech na vytápění a vašich prioritách. Při životnosti zateplení cca
40 let je proto nutné myslet na růst cen energií nejen
s výhledem na rok dva dopředu, ale po celé období
funkčního zateplení. Vždyť komu by se chtělo za pět,
deset let zateplení opakovat jen proto, že nezvolil
dostatečně silnou vrstvu izolantu. Dnes běžně používaná síla 15 až 20 cm samozřejmě není dogma, neškodí
si porovnat, jak dalece by se měnily parametry úniku
tepla, kdybyste zateplovali izolací nad 20 cm. U rekonstrukcí pak jistě budete dumat, jak vyřešit stávající
okna, aby v tak silné vrstvě izolantu opticky nezapad-

la. Zvažujete společně se zateplením jejich výměnu?
Pak je výhodné okna osadit na vnější líc původní stěny.
A abyste zejména u menších oken předešli snížení
množství světla v místnosti v důsledku zateplení, nabízí se jejich ostění zkosit nebo zaoblit.

Pěkně od podlahy
Oddechli jste si, že alespoň po teoretické stránce
máme hotovo? Ještě počkejte, kromě obvodového
zateplení se musí řešit izolování podlah a také střechy.
U novostaveb se na to myslí předem, u starších domů
je třeba vyjít z reality. Centrum pro obnovitelné zdroje
a úspory energie EkoWATT doporučuje následující:
když jsou obytné místnosti podsklepené, můžete
zateplit jejich podlahy připevněním izolantu na strop
suterénu. Pokud máte klenuté stropy, je možné nahradit stávající násyp klenby tepelně-izolačním násypem.
Horší je to však u domů, které stojí přímo na terénu
– bez většího zásahu do interiéru by se izolace podlah
vlastně nedala provést. Jen si to sami představte: aby
nedošlo ke zvýšení podlahy, bylo by ideální „vybrat“ ji
do hloubky, zaizolovat a znovu realizovat novou podlahu. Což samozřejmě není možné vždy. Jiné řešení
nabízí zvýšit izolací samotnou podlahovou plochu, ale
je to pracné a ještě musíte dodržet ve všech prostorách
novou výšku podlahy, včetně prahů, samozřejmě se
tím sníží výška prostor v rodinném domě. Jestliže však
uvažujete i o podlahovém vytápění, bez izolace by to
opravdu nešlo.
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A co střecha?
Má-li dům nevytápěnou půdu, lze poměrně snadno
položit izolace na podlahu. Chcete-li mít půdu pochozí, překryjte izolaci záklopem z prken nebo desek.
Toto opatření patří k nejlevnějším a také nejefektivnějším. Výhodou je i to, že pokud se v budoucnu
rozhodnete dům zvýšit o patro, nebo plánujete půdu
proměnit na podkrovní obytné prostory, dá se izolace
odstranit a použít jinde. Dále myslete na zateplení samotné střechy; u novostaveb se nejčastěji používá minerální vata, u rekonstrukcí pak foukaná izolace, díky
které je zásah minimální a v interiéru ani na půdě se
nic nemění. Foukaná izolace se obecně používá k vyplnění (a tedy i zateplení) dutin ve stavebních konstrukcích. Typickým příkladem je zafoukání tepelné izolace
mezi stávající stropní trámy stropu pod nevytápěnou
půdou. Výhoda? Takto se dá vyplnit i těžko přístupné
prostory, protože TI materiál se dopravuje hadicí. Není
tedy nutné rozebírat například celý záklop stropu,
ale stačí provést několik otvorů. Foukaná izolace je
obvykle vyrobená z materiálu na bázi celulózy, nebo
se jedná o minerální vlákna. Do izolace samozřejmě
nesmí pronikat vítr ani vlhko, jinak by se její vlastnosti
snižovaly až znehodnocovaly. Nejlepší řešení? Provádět uvažované rekonstrukce najednou, tedy pokládat
tepelnou izolaci a současně proměnit půdu na obytný
prostor. Tepelná izolace, hydroizolace a parozábrana
musí umožnit původní konstrukci krovu „dýchat“,
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nesmí trvale vlhnout. Rovněž je nutné zajistit, aby se
voda, která se do konstrukce přesto tu a tam dostane
(zatékáním zvenku nebo kondenzací vlhkosti při pronikání vzduchu z interiéru), mohla zase bez problémů
odpařit.
Přístup k zateplování střech se také liší podle toho,
kolik má plášťů. U jednoplášťové se TI materiál zpravidla aplikuje pod střešní krytinu. Nebo lze použít
takzvaný systém obrácené střechy: původní krytina
je opravená (případně nahrazená novou), následuje
tepelná izolace, separační geotextilie a vrstva kamínků, nasucho kladené dlažby nebo jiný vodě propustný
způsob. Pokud střecha snese větší váhu, lze uvažovat
o „zahrádce“ (zelené střeše), kdy se tepelná izolace
překryje zeminou a osází suchomilnými rostlinami.
U dvouplášťové střechy s provětrávanou vzduchovou
mezerou se izolace vkládá pod tuto mezeru (následuje
střešní plášť a krytina). Možností je samozřejmě daleko
více, můžete například jednoplášťovou střechu změnit
v dvouplášťovou, ale i naopak. Také v tomto případě
nejprve dvakrát měřte, než se pustíte do řezání – detailní průzkum stávající konstrukce a návrh správného
řešení si žádá pomoc odborníků.

Foto: POROTHERM T Profi
Text: Marcela Škardová, odborná spolupráce: Ing. Zdeněk Ročárek, EkoWATT

Kuchyně Noble Sorano akční cena jen 7100 Kč za bm (s DPH).

„...ale co dělat,
když kvalitní kuchyně
jsou teď tak levné!
A navíc Oresi teď
vrací ještě víc peněz.“

Další víc na www.oresi.cz

Porovnejte naši nabídku s konkurencí!

4. OBÁLKA

Královská
fialová

Bavlna deluxe

Vysoce kvalitní bavlna zušlechtěná k dokonalosti.
Materiál se vyznačuje vyšší odolností, barevnou stálostí,
má vyšší pevnost i lesk a příjemně pohladí na těle.

Vyberte si ze široké nabídky dezénů ložního
povlečení určeného pro všechny věkové kategorie
se zárukou nejvyšší kvality.

e-shop

www.matejovsky-povleceni.cz

