Listopad 2016 – leden 2017

bydlení
www.moje-bydleni.com

MODERNÍ BYT

S RETRO PRVKY

STARÝ BYT V NOVÉM KABÁTĚ

Editorial
Milé čtenářky, milí čtenáři,
máme před sebou poslední číslo
letošního roku. Venku je lezavo,
klasické podzimní počasí konce
roku je opět tady. Jak bychom si
všichni přáli bílé Vánoce na sněhu,
které už jsme pár let nepoznali…
Nicméně i bez sněhu jsou Vánoce
za chvíli tady a my jsme proto, samozřejmě, připravili několik článků
na toto téma. Hovořit budeme o vánoční inspiraci v oblasti dekorací
a výzdoby vůbec, nebo o vánočních
dárcích, které aktuálně v této době
jistě řešíte. Možná si řeknete, že to
zrovna není vrchol romantiky, ale
věřte, že některý z našich elektronických pomocníků, o kterých
v tomto čísle píšeme, jistě partnera
náležitě potěší. A pokud nechcete
o Vánocích ještě ani slyšet? Potom
jsou tu samozřejmě inspirace pro
krásné bydlení.

Protože centrum rodiny leží v kuchyni, musíme si rozhodně povědět
něco o tom, jak zařídit novou kuchyň a jaké spotřebiče do ní vybrat.
Samozřejmě nesmí chybět nové
interiérové trendy a zajímavá řešení
moderně pojatého prostoru. Dozvíte
se jak mít po všech stránkách čistý
INZERCE
domov a jak volit nové bydlení.
Nebude chybět ani článek týkající
se zahrady, kterou musíme před
zimou zabezpečit.
Tak jako v každém čísle se budeme
snažit ukázat vám i nějaké novinky,
které firmy připravují na letošní
zimu a které pro vás jistě budou
inspirací při zařizování interiéru, či
exteriéru. Možná budete překvapeni, z čeho si lze vybírat a jaké designové vychytávky jsou k dispozici.
Tak hezké počtení
Iva Nováková, šéfredaktorka
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Dodáme
vašemu
interiéru
styl…

¬ podlahy, koberce
¬ jídelní stoly, židle
¬ sedačky,
sedací nábytek

¬ bytové stěny
¬ nábytkové solitéry
¬ zakázkové
kuchyně

www.casamoderna.cz

¬ vestavěné skříně
¬ tapety
¬ bytové doplňky
a osvětlení

¬ vlastní výroba nábytku
¬ realizace kompletních
interiérů
¬ služby architekta

Showroom: Vídeňská 573, Praha–Vestec

DOMOV

KDE JE RADOST BYDLET
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Ideální byt, který by uspokojil všechny, asi neexistuje. Nicméně můžeme vám
představit jakýsi vzorový interiér, vybavený a zařízený podle nejnovějších trendů.
Bude už jen na vás, co si z bohaté nabídky tipů vezmete za své.

INZERCE
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V KUCHYNI OD PODLAHY

Kaučukové a laminátové podlahy

Naši exkurzi začneme tím základním, tedy podlahami.
A to tam, kde je podlaha nejvíce namáhaná a kde jí
hrozí jak mechanické, tak chemické poškození – v kuchyni. Po zohlednění kritérií bude na prvním místě výběr materiálu. Nabízí se dlažba i dřevěná podlaha, laminátová neboli plovoucí podlaha a v neposlední řadě
kamenná podlaha. Všechny tyto krytiny mají hladký
povrch, který svádí ke zkrášlení nějakým pěkným
koberečkem, takzvaným běhounem. Nicméně rozhodně nedoporučujeme umístit tento změkčovací prvek
pod pracovní plochu, kde by byl zbytečně vystavován
stálému znečištění. Právě oblast pracovní plochy, která
je nejvíce zatížena, by měla být „jištěna“ bezúdržbovou vysoce odolnou podlahovou krytinou. Nabízí se
dlažba a kámen – popř. vysokozátěžový laminát, který
je ovšem finančně náročnější.

Velmi odolná je krytina ze syntetického nebo přírodního kaučuku. Je pružná a elastická, účinně tlumí hluk, nejsou na ní vidět vrypy. Odolává dokonce
i cigaretovým nedopalkům, tukům a olejům, takže je
vhodná do kuchyně. Kaučukové krytiny se prodávají
v mnoha provedeních povrchových úprav i barev. Jsou
populární pro svůj pěkný vzhled a přijatelnou cenu.
Pokud si vyberete laminátové parkety s imitací dřeva,
podobnost s opravdovým dřevem bude k nerozeznání.
Mimo jiné se snadno pokládají, takže si s nimi při troše
šikovnosti poradí každý kutil.
A co jednotlivé druhy podlah namíchat? Bude to praktické i efektní. Například velmi působivé je umístění
kamenné podlahy či dlažby pod pracovní linku a pomocí okrasné podlahové lišty „tvrdou“ krytinu napojit
na korek či lamino.

Dlažba a kamenná podlaha

PŘEJDĚME DO OBÝVÁKU

Dlažba je jednoduché a vděčné řešení pro namáhanou
podlahu, které zaručuje dlouhou životnost. Nehrozí
její nasáknutí vodou, je nehořlavá, hygienická a velmi
snadno se udržuje. Výběr barev a vzorů je velmi bohatý. Kamenná podlaha představuje takříkajíc vyšší level.
Splňuje ty nejvyšší estetické nároky, do interiéru vnáší
noblesu a atmosféru luxusu. Vybroušením kamene
lze docílit vysokého lesku, který však v každodenním
kuchyňském provozu představuje určité riziko. Kamennou podlahu ochráníme impregnací přípravkem, který
zabraňuje vsakování vlhkosti a mastnoty.

V obývacích místnostech toužíme mít pod nohama
materiál měkký a teplý. Na prvním místě se nabízí klasika v podobě přírodního dřeva. Masivní i dýhované,
palubky a parkety, dřevo prostě stále vede. Patří ale
také k nejdražším materiálům a je velmi náročné na
údržbu.Výrobci upravují povrch dřeva tak, aby odolalo krátkodobé vlhkosti (vlhkost absorbuje i vydává)
či oděru. Je ošetřené proti kroucení, přesto při výběru konkrétního typu materiálu bereme v potaz i typ
místnosti, v němž dřevěnou krytinu chceme mít. Při
údržbě počítáme s barevnou nestálostí, s léty dřevo
tmavne. K průběžné péči postačí suché vysávání, podle
typu povrchové úpravy také stírání vlhkým mopem.
Impregnaci provádíme jednou ročně. Při správné údržbě vydrží dřevěná podlaha i několik generací, podle
potřeby ji můžeme renovovat, zbrousit. Texturu dřeva
zachováme každoročním ošetřením vosky a oleji.

Umělý kámen a korek
Na rozdíl od přírodního kamene nabízí umělý kámen
výrazně širší barevnou škálu. Výborně odolává mechanickým i chemickým vlivům, zachovává barvu a snadno
se udržuje. Navzdory odolnosti a estetickým kvalitám
však není dlažba ani kámen tou nejčastěji volenou
podlahovou krytinou. Důvody jsou dva – oba materiály
působí chladně a jejich neschopnost absorbovat teplo
rozhodně nesníží výdaje za topení. Jinak je to v případě korku. Jde o přírodní materiál se speciální povrchovou úpravou, díky níž se stává odolným vůči poškození. Korkové podlahy jsou typické lehkostí, odolností
vůči vlhkosti a plísním, dobře tlumí zvuk a jsou navíc
velmi vhodné pro alergiky.

Plovoucí podlaha a přírodní linoleum
„Plovoučka“ slibuje jednoduchou montáž, jakož i široký
výběr designového zpracování a povrchových úprav.
Nevýhodou je nižší odolnost proti mechanickému
poškození, což je pro kuchyňskou podlahu dost velký
handicap. Podobně je to s vlhkostí, která může způsobit
nepěkné vyboulení podlahy. Přírodní linoleum, jehož
základem je lněný olej, má velmi dlouhou životnost.
Své příznivce si tento druh podlahové krytiny získává
zvukotěsností, měkkostí a pružností. Trh nabízí velký
výběr barev a vzorů, montáž zvládnete i svépomocí.
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Hitem je katrování
Přední místa v žebříčku nejmodernějších dřevěných podlah dnes zastávají zástupci designových úprav. Hladkým
jednobarevným podlahám odzvonilo a jejich uplatnění
razantně přebírají katrované podlahy nebo barevné variace decapé na dřevních vláknech. Pojďme se tedy podívat, jak vypadají trendy, které by vám při výběru podlahy
rozhodně neměly uniknout. Hitem je nový způsob opracování dřevěných lamel, tzv. katrování. Tento zajímavý
efekt vzniká záměrným narušením hladkého povrchu
dřevěné nášlapné vrstvy ve směru kolmém na strukturu přírodního materiálu. Výsledkem je na dotek hrubší
povrch se zářezy, což vyvolává vzhled blízký surovému
dřevu. Na první pohled si bude každý naprosto jistý tím,
že jde o čistě přírodní podlahu, jejíž kresbu a charakter
katrování náležitě zdůrazní. Díky drobným zoubkům
pocítíte navíc při chůzi lehkou a příjemnou masáž. Praktickou výhodou dřevěných katrovaných podlah je to, že
se nemusíte obávat jejich poškození. Drobná škrábnutí
nebudou ve speciálně opracované ploše vůbec znát.

Decapé: barva proti barvě

Pestré linoleum

Specialitou mezi dřevěnými podlahami je barevná
úprava nazývaná decapé. Své kouzlo má na zmiňovaných katrovaných podlahách, ale také na podlahách,
které prošly kartáčováním. Během výrobních procedur
se do pórů dřeva nanáší jiná barva, než do které je tónově laděna většina povrchu. Tím dojde k výslednému,
barevně velice atraktivnímu efektu – kresba dřeva pohledově vystoupne. Kupř. velmi žádaná je kombinace
světlého decapé na tmavé podlaze či naopak tmavého
decapé na světlém podkladě.

Linoleum je ryze přírodní podlahová krytina, vyrobená
z podkladové juty, směsi lněného oleje, korku, dřevité
moučky, vápence a pryskyřice. Výborně izoluje teplo,
takže se hodí do obývacích a dětských pokojů. Ale pod
názvem linoleum si prosím nepředstavujte onu bezbarvou krytinu, která pokrývala předsíně a kuchyně
našich babiček. Moderní linoleum se vyznačuje barevností a širokým výběrem nejrůznějších vzorů, takže
je plnohodnotnou podlahovou krytinou vhodnou do
obývacích místností. Patří sem např. artoleum a marmoleum, které má mramorový vzhled, drobné nečisto-
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paměť. Po zmáčknutí se vrátí zpět, komfortní měkký
došlap zajistí už tloušťka 2 mm. U měkčených produktů počítáme s kratší životností, tzv. tvrzené homogenní
PVC vydrží déle, ale je dražší. Hodí se do chladnějších,
méně exponovaných místností. Vinylové podlahové
krytiny jsou 100% vodotěsné. K jejich údržbě postačí
obyčejný mop a podlaha je opět jako nová.

Podlaha bez spár
Vedle pryžových podlah jsou trendy také takzvané lité
podlahy charakteristické svou bezpárovostí. Absence
spár je výhodná především tam, kde je hlavním požadavkem stoprocentní nepropustnost, což je nutný
předpoklad pro udržení dokonalých hygienických podmínek. Lité podlahy se proto hojně využívají v garážích, nemocnicích a různých společenských prostorách.
Lité podlahy se vyrábí především z chemických směsí
lepidel a materiálů, které zajistí celé podlaze špičkové
tvrzení a odolnost. Díky zajímavým dekorům a důmyslným povrchovým úpravám se lité podlahy hodí nejen
do výše zmíněných průmyslových prostor, ale také i do
bytových interiérů domácností, kde se stávají moderním hitem.

Kamenný koberec
Neuvěřitelně pevným a také odolným typem podlahy
je tzv. kamenný koberec, který lze využít nejen v interiéru, ale také v exteriéru. Je tvořen směsí přírodního
kameniva (mramorových či křemičitých oblázků) a speciální pryskyřice. Typ a velikost oblázků určují barvu
a vzhled koberce. Mohou to být i stovky variant. Koberec se vyrábí přímo na tvar a rozměr každé konkrétní
plochy, takže na jeho povrchu není nikde žádná spára
a stejně tak není třeba při jeho objednávání připočítávat tzv. prořez. Díky velké odolnosti kamenné koberce
vydrží i několik desítek let.

Lamináty na entou

ty na něm snadno zanikají. Povrch této podlahové krytiny je odolný proti poškození, přirozeně antistatický,
nemnoží se na něm bakterie. Hodí se pro domácnost
s alergiky a astmatiky.

Nejpoužívanější kompozitní materiál (pro nádoby, židle, části vozidel) nabízí jako podlahová krytina vzhled
dřeva, přírodního kamene a keramiky, mechanickou
odolnost a snadnou údržbu. Laminát sce patří mezi
chladnější materiály, ale je teplejší než klasická dlažba. Existuje řada typů laminátových podlah a výběr se
řídí jejich vlastnostmi. Např. vysokotlaký laminát (HLP)
tvoří tři vrstvy: melaminová pryskyřice s texturou dřeva, vrstva s fototapetou, film zvyšující tvrdost. Vrstvy
zaručují odolnost podlahové krytiny.

Umělé PVC a vinyl

Bílá je stále in

Klasické PVC odolává vodě a hrubší zátěži. Komfortnější měkčený vinyl svým vzhledem imituje dřevo,
kámen, keramické dlaždice. Základem vinylu je skelné
rouno. Na vrstvě rouna je PVC jako podklad pro tisk
vzoru. Pro trvanlivost a ochranu proti otěru se na natištěný motiv aplikuje čirá nášlapná vrstva. Mechanická
pěna na rubu izoluje teplo i hluk, navíc má tvarovou

Od podlah přejděme k výmalbě stěn. Už vás nebaví klasická bílá? Pak pozor - začíná být zase trendy,
pokud ji zkombinujete ještě s druhou barvou. U dvoubarevného interiéru je však dobré zůstat, aby výmalba
nepůsobila příliš chaoticky a nerušila. Sytost barevného nátěru se přitom může v jednotlivých místnostech
měnit, bílá barva dokáže podtrhnout efekt ostatních
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místností. Bílou barvu je možné doplnit jinou barvou
také ve formě doplňků. Kombinovat však lze také
barvu stěny s tapetou. Do společenských místností jsou
například doporučovány tapety s širokými pruhy, které
oživí prostředí a dodají mu dynamiku. V některých
místnostech zase postačí, když se k základní barvě stěn
použije další doplňková barva nebo tapeta pouze na
jednu stěnu či ve formě nějaké aplikace. Ale pozor,
všeho s mírou! Důležité je pokoj provzdušnit, nikoli
přeplácat. Ať už se rozhodnete pro kombinaci dvou
barev, nebo pro barvu s tapetou, dobře si výběr barev
promyslete. Nejde jen o trendy, barvy citelně ovlivňují
lidskou psychiku a vy je budete mít doslva na očích.

Jak vybírat barvy?
Vhodnou barvu vybíráme vždy s ohledem na velikost
dané místnosti a zároveň na množství světla, které do
prostoru dopadá. Pokud máme v místnosti dostatek
denního světla, můžeme si vybírat i z tmavších odstínů barev, které světlo pohlcují a prostor zužují. Světlé
barvy prostor prosvětlují a rozšiřují. Při volbě barev
musíme myslet také na osvětlení, protože určitá kombinace barev, která za denního světla vypadá hezky,
může při večerním umělém osvětlení působit nudně
nebo dokonce depresívně. Dále je třeba počítat s tím,
že barva bude mít po zaschnutí odlišný odstín, než
barva čerstvá. Nejlepší je si zvolenou barvu vyzkoušet
nejdříve na malé ploše. Pokud se vám po zaschnutí
bude líbit, můžete se pustit do malování celé stěny.

Co zrovna letí
Zatímco relativně nedávno se těšily oblibě zejména
pastelové barvy, dnes se do popředí dostávají syté
barvy, mezi nimiž kraluje temná modř a tmavě fialová.
Modrá barva údajně dokáže zlepšit náladu, působí
uklidňujícím dojmem a je také inspirativní. Tato elegantní výrazná barva se dá skvěle kombinovat s dalšími jasnými a sytými odstíny. Stejně tak i tmavě fialová,
která se dobře snáší se světlými odstíny fialové, které
umocní její sílu. Zajímavého výsledku se dá u temně
modré a fialové dosáhnout rovněž skloubením s šedou, případně i olivově zelenou. Jde o výbornou volbu
například do ložnice, ale nic s ní nezkazíte ani v obývacím pokoji.

Populární poloviční výmalba
Velkým současným hitem je poloviční výmalba, tedy
pro ty odvážnější z vás. Nejčastějším řešením je vodorovné dělení stěn, kdy spodní část obvykle patří odstínu tmavšímu, zatímco horní světlejšímu. Kombinací
barev můžete dosáhnout opravdu skvostné podívané –
oblíbené je zejména snoubení kontrastních barev, jako
je například černá s bílou, nebo tyrkysová s růžovou.
Alternativou k rovné linii, která ostře odděluje jednotlivé barevné odstíny, je efekt ombré, kdy barvy volně
přecházejí jedna do druhé a vytvářejí bohémskou
atmosféru. Velmi efektní je také vertikální barevné
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dělení stěn, které je jako stvořené pro vytvoření více
funkčních zón v jedné místnosti. Tak lze vizuálně odlišit například jídelnu, pracovní kout, čtecí koutek a další menší zóny, kterým je vymezena jen část místnosti.
Atraktivního vizuálního dělení stěn můžete dosáhnout
také kombinací různých materiálů. Klasickou výmalbu
skvěle doplní cihly, kamenné, keramické či dřevěné
obložení, tapety či skleněná příčka.

Víte, co je colorblocking?
Jde o název celoplošného kolorování interiéru jen ve
3 nebo 4 barevných odstínech. Pro dosažení efektního kontrastu se kombinují především teplé a studené
barvy. Takového profi-colorblockingového efektu
docílíte i rozmístěním nábytku v opačných barvách,
nežli je samotná výmalba interiéru. Jde o to, aby byly
barevné bloky ve vzájemném protikladu. Je to vlastně
taková léčba šokem; zdánlivě dvě k sobě nepasující
barvy mohou nakonec vytvořit atraktivní spojení. Než
však začnete v tomto duchu zařizovat místnost, stojí
za to si ověřit, jakou atmosféru jednotlivými barevnými kombinacemi vytvoříte. A co takhle zkusit reverzní
metodiku kolorování? Název je sofistikovaný, nicméně
praxe není nijak složitá. Tak například: máme-li pohovku v dekoru světlého dřeva, umístíme ji k výrazné,
nicméně tmavší stěně. Velmi elegantně a trendy působí interiér s reverzním kolorováním, pokud naše světlá
pohovka či sedačka stojí před patinovanou stěnou
v karmínově rudé barvě. Do módy vrací také petrolejová zelená v kombinaci s bílo-žlutými tóny.

Tapety? Tapety!
V současnosti tapety slaví velký comeback. Na trhu
jsou tapety snad všech myslitelných vzorů a barevností.
Od jednobarevných až po obrazové v provedení 3D.
Hodně žádané jsou geometrické vzory, které se svou
pravidelností perfektně hodí do moderně zařízených
interiérů, do nichž vnesou hloubku a další úroveň
prostoru. Tapety geometrických vzorů navíc působí
elegantně a sofistikovaně, takže je lze zvolit i pro
pracovny. Geometrie je výrazná sama o sobě, podtrhnout ji můžete kontrastními barevnými kombinacemi – skvěle vypadá černobílá klasika, stylové spojení
námořnické modré a slonové, nebo odvážná varianta
tyrkysové a růžové.

Odpočívejte doma v přírodě
Pokud si doma chcete především oddechnout od ruchu
okolního světa, zvolte tapety s přírodními motivy,
které navozují klidnou a relaxační atmosféru. Vedle
oblíbených květinových vzorů jsou k mání také tapety s realistickým vyobrazením přírodních scenérií či
přírodních materiálů. Tapety s přírodním motivem se
hodí zejména do ložnic, obývacích pokojů, ale i koupelen či kuchyní. Hravý, mladistvý a až koketní vzhled
propůjčí vašim stěnám tapety s květinovými vzory. Nejoblíbenější jsou tapety v růžových odstínech, nicméně

Od našich klientů často slýcháme otázku, zda zvolit vytápění radiátorové či podlahové. I když naše firma nabízí
obojí a oba dva systémy se dají kombinovat, doporučujeme podlahový systém v celém prostoru.

Úspornější řešení
Teplo, které je vyzařováno podlahovým vytápěním je převážně sálavé, rozdíly teplot ve výšce nohou a hlavy jsou
minimální, a tím vzniká tepelný komfort v celém prostoru.
Střední teplota vody v podlahovém systému je výrazně nižší než u radiátorů, použitý materiál je tak méně namáhán,
nižší jsou i tepelné ztráty přívodů a zároveň je provoz podlahového vytápění výrazně úspornější díky výše zmíněnému vysokému podílu sálavé složky.

TEPLOVODNÍ PODLAHOVÉ

VYTÁPĚNÍ
A CHLAZENÍ

V zimě hřeje, v létě chladí
Současným trendem na trhu je stabilizace teploty v interiéru v letních i zimních měsících pomocí podlahového topení/chlazení s jednou investicí – lze jej užít ve všech druzích
staveb, má minimální náklady na údržbu, je energeticky
úsporné a tiché. Toto inovativní řešení zajišťuje maximální
tepelnou pohodu, stačí jako zdroj připojit vhodné tepelné
čerpadlo (s možností trvalého reverzního chodu).

reference:
„Systém topení/chlazení od firmy REVEL byl při plánování
stavby rodinného domu jasnou volbou, jak z důvodů zdravotních, tak z důvodů praktických. Čtyřletá zkušenost ukázala, že se tato volba osvědčila. V zimě bez problémů vytopí
velký dům a ve vedrech zajistí příjemné ochlazení. Na rozdíl
od klimatizace není ve vnitřních prostorách žádný nepříjemný zvuk, nevdechují se alergeny z filtrů, není nutné mít
zavřená okna a dveře ven a tepelná pohoda je velmi komfortní. Tento systém mohu rozhodně doporučit.“
cit. MUDr. Jana Vybulková Zavadilová – Bioplastica s. r. o.

O společnosti
REVEL je ryze česká firma, která působí na trhu od roku 1994. Při své činnosti v oblasti instalačních systémů a vytápění se snaží hledat inovativní a cenově dostupná řešení. Vychází přitom z předpokladu, že kvalita nemusí být
drahá. Firma nabízí komplexní řešení pro vodu a topení v rodinných domech a objektech občanského vybavení.
Výhradní distribucí produktů REVEL se zabývá od pololetí 2016 společnost Easy Pex s.r.o.

květinové vzory jsou součástí nejrůznějších designů,
takže uspokojí romantiky, milovníky moderního umění
i minimalistického stylu. Malé i velké puntíky, drobné
čtverečky, trojúhelníky či jemné i výrazné pruhy – to
vše představuje skvělou volbu, pokud svým stěnám
chcete dát více šarmu. Pro působivější efekt zvolte
barevný kontrast nebo lesklé či zrcadlové provedení.
V současnosti jsou in také tapety, které připomínají
dětské čmáranice a které do moderního bydlení vnáší
bohémskou atmosféru a veselou, nekonvenční náladu.
Stěny tak zdobí divoké tahy štětcem, stříkance a kaňky.

Malování bavlnou
Možností, jak dodat našemu vzorovému bytu na originalitě a unikátnosti je ovšem daleko víc. Existují také
netradiční malířské techniky a materiály, které ze stěn
vytvoří doslova umělecké dílo. Tím jsou například bavlněné stěrkové omítky nebo bavlněné výtvarné hmoty.
Základem bavlněných stěrkových omítek a bavlněných
výtvarných hmot je čistá přírodní bavlna, jež výslednému produktu propůjčuje unikátní vlastnosti. Ten se
pyšní pórovitou vnitřní strukturou, elasticitou, vysokou
přilnavostí, stálobarevností a dlouhou životností. Díky
tomu, že převážnou část objemu tapety tvoří čistá přírodní bavlna, jsou rovněž splněny náročné požadavky
na zdraví a ekologii. Bavlněný materiál je příjemný na
dotek, zeď pokrytá touto tapetou působí ve srovnání
s jinými povrchovými materiály hřejivě. Bavlněná stěrková tapeta pomáhá řešit problémy s vlhkostí a plísněmi. Je totiž prodyšná a má schopnost absorbovat vodu.
Navíc dokáže vyrovnat menší nerovnosti povrchu,
a vzhledem ke své elasticitě také trvale zakrýt menší
praskliny. Měřením tepelné vodivosti a zvukové pohltivosti bylo prokázáno, že bavlněná stěrka je výborným
tepelným i zvukovým izolantem.

Úspora nákladů a zaručený efekt
Bavlněná stěrková omítka je při běžném provozu domácnosti téměř nezničitelná a nevyžaduje ani žádnou
speciální údržbu. Výhodou tapety je, že je možné ji
vysávat. Položení nevyžaduje žádnou předpřípravu, je
možné ji aplikovat přímo na staré obklady, umakart
nebo sádrokarton. Skvěle zakryje nesourodé plochy
a menší nerovnosti. Pokud byste chtěli po čase změnit design interiéru, můžete stěrku aplikovat v další
vrstvě jiného vzoru nebo ji zcela přemalovat běžnými
malířskými prostředky. V současnosti je na trhu na 200
základních vzorů, jejichž kombinací je možné vytvořit
neomezený počet variant. Mezi vzory jsou i takové,
které jsou tvořeny dalšími přírodními materiály, jako
jsou kamínky, piliny nebo lněné vlákno. V současnosti
existují také speciální vzory s UV a jinými reflexními
materiály, které se skvěle hodí pro bary, diskotéky, ale
i běžné obytné prostory, kde chceme vytvořit zajímavý
efekt. Bavlněný materiál se aplikuje na stěnu v mokré
podobě a připomíná hustou kaši.
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Květiny, kovy, zeleň
Máme položené podlahy, vymalováno či vytapetováno, popřípadě obojí. Chystáme se zařídit náš vzorový
interiér nejen nábytkem, ale také koberci, závěsy, bytovými doplňky, lampami a dalšími věcmi, které z bytu
vytváří domov. Zlatá šedesátá léta minulého století
jsou neustále zdrojem nevyčerpatelné i pro interiérový design. Oblé tvary, avantgardní design, plasty a kov
v kombinaci se sytými barvami vnášejí do interiérů
zvláštní náboj a dynamiku. Květinové vzory inspirované módou hippies symbolizují svobodu, návrat k přírodě i romantiku. V jemném provedení vypadají elegantně na kobercích, závěsech i na povlečení dekorativních
polštářů sedací soupravy. Například velmi pěkný je
pestrý oranžovo růžový květinový vzor polštářků, povalujících se na šedé, či hnědé sedačce. Samotná sedací

INZERCE

souprava s květovaným motivem už ale vyžaduje jistou
dávku odvahy. Dalším velmi zajímavým trendem, je
zaměření na kovy. Designéři letos sahají po netradičních materiálech jako měď a mosaz a dávají jim široké
využití i v interiéru – osvětlení, nábytek či povrchy stěn
v těchto metalických odstínech ozvláštní každý současný interiér.

Lesk na nábytku
Pro náš vzorový interiér je tedy typická barevnost,
čisté linie a odvážné kombinace. A vrací se nám také
lakovaný nábytek. Lesklá úprava nábytkových povrchů
dodává interiéru punc vznešenosti, elegance a čistoty.
Momentálně se v obývacích pokojích „nosí“ i barvené
sklo, dýha, kov, kámen či plast a v neposlední řadě je
aktuální i obývák, jemuž dominuje záplava nejnověj-

ších technologií. Jednoduchý tvar nábytku s vysokým
leskem najde uplatnění s výjimkou dětských pokojů
v každé místnosti. Lesklé prvky však milují volnost
a otevřený prostor. Kromě velkorysého prostoru vyžaduje lakovaný nábytek i o trochu náročnější údržbu.

Etno i orientální minimalismus
Obzvláště milovníci cestování si mohou zařídit svůj byt
v etno stylu, který jim dovolí vystavit veškeré suvenýry
a „poklady“ z končin, které navštívili. Kromě exotických druhů dřeva se v hojné míře využívá ratan či
bambus. Ručně vyráběné textilní doplňky krásně korespondují s barvami, jako je hnědá, rudá, či okrová. Neutrální bílou nebo černou také nic nezkazíte. Etno styl
je zkrátka evergreen, nicméně vyžaduje vkus a míru,
aby si vaše návštěvy nepřipadaly jako v muzeu. Pokud
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patříte mezi individualisty a toužíte po výstřednosti,
možná vám sedne orientální minimalismus: matrace
položené přímo na podlaze, nízký nábytek a dominující černé a rudé tóny. Decentní vysoké, kované svícny
a několik drobných sošek pak společně s nástěnnými
dekoracemi krásně dokreslí celý styl obýváku. Zařízení
bývá co nejjednodušší, ale velmi funkční i v případě
moderního minimalismu, který pro změnu vychází
ze stylu městských bytů. Neutrální chladné tóny bez
zbytečných zdobných prvků vnášejí do prostoru pocit
optické vzdušnosti a volnosti, ale i strohosti. Moderní
minimalismus navzdory svému názvu nešetří na jedné
věci a tou je technologie. Moderní vybavení hi - tech
technologiemi v podobě audio systémů, domácích kin
a automatického ovládaní oken či krbu je však dokonale skryto ve vyklápěcích a výsuvných systémech
obývacích stěn není ničím narušena.

Dveře na mnoho způsobů
Náš vzorový byt je téměř hotový a zařízený. Ale
abychom se dostali dovnitř a ven, musíme mít dveře.
Že je to ryze praktická věc a nezaslouží si větší pozornost? Omyl. Dveře a dveřní kování jsou součástmi
interiéru a podléhají trendům i subjektivnímu vnímání stejně jako ostatní vybavení bytu a domů. V kurzu
jsou plné dveře s různými geometrickými vzory. A pokud jsou prosklené, je tu patrné použití tří až čtyř
prosklených výplní. Upouští se od obloučků, vedou
spíše obdélníky a čtverce. Nejžádanější jsou v současnosti plné dveře v jednoduchém provedení, opatřené
výrazným detailem či prvkem. Především z pohledu
architekta jsou plné dveře zajímavější tím, že je „neruší“ žádné zasklívací lišty. Požadavek na jednoduchost a střídmost však vládne i v případě prosklených
modelů. Tím výrazným detailem u obou typů dveří
bývá efektní klika, která plochu dveří oživí. Nejčastěji
se dnes pořizují kliky rozetové, v matném povrchu,
nejlépe v nerezu.

Světlé dřevo a sklo
Žhavou novinkou jsou dveře s vodorovným dýhováním dveřního křídla. Bytovému designu dávají
zcela nový pohled a dokážou velmi vhodně doplnit či
ozvláštnit místnost. U těchto modelů je opět kladen
důraz na jednoduchost, křídlo je proto nabízeno bez
profilace hrany. Nejžádanějším materiálem zůstávají
dřeviny světlejších odstínů, zejména javor a buk. Díky
jednoduché kresbě dřeva jsou žádaným materiálem
i pro výběr ostatních dřevěných prvků a doplňků
v bydlení. Pokud jde o tmavé odstíny (ořech, mahagon ap.), určitě se v hojné míře také používají, ale
stále ještě patří spíše k okrajovým záležitostem. Jak
už bylo řečeno, sklo se používá hlavně jako designový prvek. Pravdou však je, že více než na skleněné
výplně se dnes sází na celoskleněné dveře, a to jak
bezbarvé, tak barevné nebo s dekorem.
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Otočné , zásuvné, kyvné…
Nejběžnější způsob otevírání představují dveře otočné, které přitom zaberou přibližně tolik místa, kolik
činí jejich šířka. Dobře známé jsou i lamelové dveře.
Ty se mohou skládat jako harmonika (odtud i jejich
označení – harmonikové), kdy při otevření „spotřebují“ z obou stran jen pár centimetrů. Nebo se skládají
pouze na jednu stranu, přičemž pro otevření musíte
v interiéru ponechat prostor odpovídající alespoň
šířce lamel. Moderním řešením v případech, kdy doma
bojujete doslova s každým centimetrem, jsou dveře
posuvné (většinou se otevírají posunem po zdi nebo
se zasouvají do stavebního pouzdra ve zdi). Novinku
posledních let představují dveře posuvně kyvné, které
při otevření sice potřebují prostor odpovídající jejich
šířce, avšak ten se „rozdělí“ na obě strany. Pokud
neřešíte místo a chcete dveře, jež se dají otevřít třeba
i jen loktem (například mezi kuchyní a obývacím pokojem), volte kyvné. Interiérové dveře se už dnes většinou nevybavují prahy, to patří minulosti. Pokud však
u některých dveří přece jen nechcete mít byť opravdu
malou skulinku mezi dveřmi a podlahou, můžete si
zvolit model s mechanickým prahem, který je už jejich
součástí. Umísťuje se na spodní stranu dveřního křídla,
a když dveře zavřete, práh se vysune a utěsní zmiňovanou mezírku.

Kování je třešničkou
I dveřní kování podléhá trendům. Po sto letech se opět
na výsluní dere tradiční materiál na výrobu kování –
masivní mosaz. Nejenže jde o kvalitní surovinu, ale
také o materiál, který propůjčuje kování neobyčejný
vzhled. Právě doživotní záruka na tento opracovaný
výkovek dokazuje svou nejvyšší kvalitu. Kování z mosazi se běžným používáním „neoloupe“ ani jinak
mechanicky nepoškodí. Masivní mosaz může mít dvě
podoby – naturální/surovou nebo dokonale vyleštěnou. Jde o vlastnosti přírodního mosazného materiálu,
který bude postupem času přirozeně stárnout, dozrávat. Tento proces se projevuje pozvolným zmatněním
původního vyleštěného nebo surového povrchu.

Černý titan zdobí
Chcete-li mít svůj byt opravdu designově vychytaný,
odhoďte zábrany a vsaďte u kování dveří i oken na
černou barvu. Černý titan jako povrchová úprava je
in nejen pro svou vzhledovou zajímavost, ale i pro
dlouhodobou životnost. Titan se pyšní mimořádnou
odolností vůči poškrábání, což je také důvod, proč je
na kování s touto povrchovou úpravou prodloužena
záruka na 15 let. Interiérové dveřní kování se vyrábí
také z hliníku, nerez oceli, mosazi, niklu či titanu,
s nejrůznějšími úpravami (například mosaz pokovená
niklem a podobně), u většiny si můžete vybrat lesk
nebo mat, v některých případech i do jisté míry zbarvení.
Eva Houserová, Foto: Shutterstock.com

DESIGNOVÝ NÁBYTEK
O Nás
Už mnoho let se zabýváme otázkou stylových interiérů, které nejen maximálně zvyšují pohodlí, ale zároveň i lahodí oku
každého návštěvníka. Právě prostřednictvím designového vybavení bychom nyní rádi pomohli uskutečnit tyto sny i Vám. Na
českém trhu působíme pod názvem BIGA již od roku 2015, přičemž stále přicházíme s novými nápady a dalším vysoce kvalitním nábytkem přímo pro Vás, naše zákazníky. Takže neváhejte, a nakoukněte spolu s námi do moderního světa fantazie...
Co u nás najdete
Zabýváme se prodejem originálního nábytku, který spolu s dekoračním disponuje i praktickým využitím. Pečlivě pro Vás
vybíráme efektně řešené kousky charakteristické přesností, elegancí a dalšími důležitými vlastnostmi pro perfektní vybavení
domácnosti. Dbáme především na kvalitní zpracování a vhodný materiál, takže se rozhodně nemusíte bát využívat svého nábytku naplno a to po velmi dlouhou dobu. Naleznete zde velice pestrou nabídku pro rozličné typy pokojů a místností, díky
mnoha barevným kombinacím si u nás může vybrat každý.
Záruka spolehlivosti
Zakládáme si na naprosté spokojenosti našich zákazníků, a proto se Vám snažíme poskytnout maximum služeb pro Váš komfort a radost z nákupu. Dbáme na vysokou úroveň komunikace a neváháme vyhovět Vašim požadavkům - pokud by se Vám
snad objednané zboží nelíbilo, není pro nás žádný problém ho vyměnit za jiné nebo vrátit peníze. A protože spolehlivost patří
mezi základní ctnosti obchodníka, i my vše vyřizujeme s nejvyšší možnou přesností a rychlostí.

www.biga.cz

KUCHYŇ

KDE BUDEME VAŘIT RÁDI…
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Ty představy se budou velmi lišit. Každá hospodyňka chce totiž kuchyň podle
svých představ. Někdo sní od dětství o útulné kuchyňce stylu našich babiček,
jiný zase preferuje plochy lesklé jako zrcadlo v pestrých barvách a nablýskaném
nerezu. To je věc vkusu a našeho vnitřního nastavení. Každá kuchyň ale musí být
pohodlná pro toho, kdo vaří.

INZERCE
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Možná si říkáte, že je to pořád stejné. Uvařit, osmažit, podusit, upéct – to se od dob našich babiček nijak
nezměnilo. Ano, recept se sice dědí z generace na
generaci, ale pravdou je, že v moderní kuchyni se vše
připravuje snáz, rychleji a také zdravěji s využitím současných technologií. Na vaření tak potřebujeme méně
místa, zato víc úložných prostor na všelijaké přístroje.
Naštěstí jejich výrobci počítají s tím, že úložné prostory v kuchyních nejsou nafukovací. Tak přibývá řada

všelijakých multifunkčních pomocníků i zmenšenin
či náhradníků sporáků, které umí uvařit stejně nebo
dokonce lépe a zdravěji než ty staré.

Uspořádání je základ
Pro pohodlí v kuchyni platí základní měřítka, která
se nemění. Ať máme jen malý panelákový kuchyňský
kout nebo kuchyň velikosti tanečního parketu, především musíme promyslet uspořádání nábytku. Tím
nejen šetříme kroky, ale při manipulaci v kuchyni si
také nenaděláme nepořádek. V kuchyni tedy promyslíme zónu skladovací a přípravnou, varnou a mycí, to
vše nejlépe zleva doprava (pro leváky pochopitelně
obráceně) nebo u kuchyní ve tvaru U pěkně do trojúhelníku. Začínáme tedy potravinovou skříní a lednicí,
pokračujeme varnou deskou nebo sporákem a končíme dřezem a myčkou. Mezi potravinovou skříní, lednicí a varnou plochou máme plochu přípravnou, jednak
tam je nejpraktičtější, jednak uskladněné potraviny
ani lednice nemají být hned vedle horké zóny. Také
mezi varnou plochou a dřezem bychom si měli nechat
volnou plochu na odkládání pokličky nebo vařečky při
vaření. A vedle dřezu také místo na odkapávač – i když
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máme myčku, určitě sem tam nějaké to nádobí jen
opláchneme a položíme na odkapávač.
Prostoru na pracovní desce tedy potřebujeme dost,
zejména když si k tomu připočteme místo na varnou
konvici, kávovar, opékač topinek a možná i nějaké
další malé spotřebiče, které jsou potřeba často, takže
budou trvale stát na lince. Tady jsme limitováni také
zásuvkou, abychom nemuseli používat zbytečně dlouhé přívodní šňůry, které pak překážejí a zamotávají se.
Také výška spodní části kuchyně nám musí vytvářet
pohodlí pro práci. Obvykle se počítá s výškou pracovní desky 86-87 cm pro lidi vysoké okolo 165 cm
a 91-92 cm pro ty vyšší. Variabilní nastavení umožňují
šroubovací nožičky spodních skříněk, nejlepší ale je si
výšku kuchyně upravit na míru. Tomu může napomoci
i tloušťka kuchyňské desky nebo zkrátka na míru vyrobené skříňky přesné výšky. Ideální je, když při práci
paže a předloktí svírají tupý úhel, pak se nejméně
namáháte.
Horní skříňky by měly umožňovat nejen pohodlnou
práci na pracovní desce, ale také umístění malých
spotřebičů i docela prosté postavení vysokého hrnce.
Mělo by to tedy být alespoň 50 cm. Police v horních
skříňkách by měly být pohodlně dostupné v celé
hloubce – moderní kuchyňské linky se tedy neženou
moc do výšky, ale využívají naopak třeba širší skříňky
s výklopnými dvířky.
Pokud máme malou kuchyň, budeme se snažit ji alespoň opticky zvětšit, abychom se v ni necítili stísněně.
Někteří designéři pro tuto variantu nabízejí místo horních skříněk jen policový systém. Police působí vzdušněji než uzavřené skříňky a místnost vypadá větší. Má
to ovšem jeden háček – i když máte dobrou digestoř
a v kuchyni větráte, přece jen se v ní usazuje mastný
prach. Otevřené police tak musíte pravidelně umývat.
Pokud se vám tedy policový systém líbí a na uložení
nádobí vám stačí, nedávejte si police příliš vysoko,
abyste je mohli snadno udržovat čisté.
Základem prosvětlení a optického zvětšení jsou barvy
a světlo. V malé kuchyni bychom si měli odpustit
tmavý nábytek, raději dáme přednost světlým tónům a také světlé podlaze bez velkých vzorů. Místo
centrálního lustru raději použijeme bodová svítidla,
aby místnost byla osvětlená rovnoměrně celá, k nim
přidáme samozřejmě také osvětlení nad kuchyňskou
desku. V tmavé kuchyni bez okna lze dnes využít i LED
pásky na osvětlení vnitřku potravinové skříně, případně i hlubokých spodních skříněk.

Jaká barva se vám líbí?
Kvalita laků i lamina na povrchové úpravy dnes umožňuje s barvami se na kuchyňském nábytku doslova
vyřádit. V návrzích tak vídáme nejen syté barvy – často
červenou, žlutou, zelenou nebo fialovou s vysokým
leskem, ale také různé vzory nebo obrázky. Určitě
zajímavě bude v kuchyni vypadat proužek, to je dekor,
který se neokouká a jako doplněk na dvířkách skříněk
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může být i vícebarevný na základně jemném pastelovém vybarvení. Snadno k němu pak budete dolaďovat
i doplňky v kuchyni, vyjdete z barev proužků.
Složitější je to už s dnes používanými 3D kompozicemi,
třeba velkými květy, rozloženými na několik skříněk
vedle sebe. Takto upravený kuchyňský nábytek bude
velmi dominantní, bude na vás doslova křičet. Vše
ostatní v kuchyni se mu bude muset podřídit, a to není
vždycky jednoduché.
Móda je jedna věc, uživatelský komfort druhá. Z psychologického hlediska velké lesklé plochy a velké
dekorace v kuchyni nejsou ideální, dráždí a odvádějí
pozornost. Takže když vybíráte barevnost své kuchyně,
pamatujte, že méně je více. A když už si chcete dopřát
něco ve stylu designových časopisů, raději vezměte na
pomoc bytového architekta, který vám pomůže vše
sladit.
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Linka nebo ostrůvek?
Ve většině kuchyní najdeme stále bloky kuchyňských
linek. Mohou být jednostranné rovné, v širší dlouhé
kuchyni dvouřadé umístěné proti sobě, do L nebo do
U, pořád jsou to linky, tak jak je nejvíc známe – spodní
skříňky, horní skříňky a mezi nimi obklad.
Moderní bydlení ale stále častěji nabízí variantu
ostrůvkové kuchyně. To znamená, že při vaření máte
skříňky a v nich zabudovanou troubu i mikrovlnku za
zády a vaříte (pokud vám to umožňuje vedení vody
a odpadu tak i umýváte) obráceni čelem do obytné
části místnosti. Z mnoha důvodů je to příjemné – můžete komunikovat s osobami v obytné části, ohlídat
hrající si děti, dívat se na televizi. Přípravné a varné
ostrůvky si tak získávají oblibu. Této varianty se nemusíte vzdávat ani při rekonstrukci bytu v panelovém
domě, kde je často podlouhlá kuchyň umístěná vedle
obývacího pokoje. Tato příčka se často bourala nebo

Důležitý je materiál
Kvalitní kuchyňské skříňky se vyrábějí z lisovaných
desek s různou povrchovou úpravou. Mohou být
laminované, dýhované nebo lakované. Skutečný masiv
není do kuchyně příliš vhodný, protože pracuje, může
se kroutit a praskat. Pokud si tedy přejete, aby vaše
kuchyň byla „dřevěná“, pak volte dýhování v nezměněném dekoru dřeva (výběr je velký – dub, buk,
bříza, ořech, jasan, ale také třeba mahagon a další),
případně požijte na ozdobu dvířek dřevěné lišty, které
přírodní styl kuchyně podtrhnou.
Dnes jsou v oblibě laky, ale pozor – přestože jsou
tvrzené a velmi kvalitní, při jejich údržbě musíme být
velmi opatrní, nikdy na ně nebereme ani hrubou stranu kuchyňské houbičky, čistíme je zásadně jen teplou
vodou se saponátem a jemnou utěrkou. Výborné jsou
na to tzv. švédské utěrky, které jsou měkké a nepouštějí vlas a přitom krásně plochu naleští a nezanechávají mapy.
Pro pohodlnou práci je rozhodující kvalita pracovní
desky. Opět můžeme volit desku laminovanou nebo
dýhovanou, obojí má ale svá úskalí. Lamino nesnese
nejen ostré předměty, ale nemá rádo ani olej a zejména pak nic horkého. Dýha se také snadno poškrábe.
Proto dnes mnoho návrhářů kuchyní doporučuje pro
pracovní desku kámen. Ten přírodní je velice drahý, lze
ho ale snadno nahradit kamenem umělým, který vykazuje prakticky stejné vlastnosti jako přírodní. Je tvrdý,
odolává poškrábání, snese i odložení horkého hrnce,
nevadí mu olej ani saponáty. Designy desek z umělého
kamene jsou nejrůznější, od imitace přírodních kamenů až po plochy barvené do pastelových moderních
barev.

Skříňky nebo zásuvky?

snižovala již dříve, místo ní se umísťoval třeba barový
pult a získal se i prostor pro jídelní stůl. Novou variantou může být umístění ostrůvku mezi kuchyňskou
a obývací část takto rozšířené místnosti. Jen dřez bude
muset zůstat u stěny, protože řešení odpadu by bylo
velice složité, spíš většinou nemožné.
Klasická designová ostrůvková kuchyň má tedy přípravnou, varnou a mycí část volně v prostoru. Výrobci
moderních kuchyní na to pamatují a takové ostrůvky
nejrůznějších podob již nabízejí. Designovým hitem
jsou kompaktní ostrůvkové kuchyně z umělého kamene, které nemusí být jen klasicky hranaté, ale třeba
oválné nebo ledvinovité.
Úložné prostory v takových kuchyní jsou obvykle
řešeny velkou celistvou stěnou skříněk a skříní, v nichž
jsou zabudovány i velké spotřebiče – lednice, trouba,
mikrovlnná trouba, přístroj stroj na prvotřídní espreso
atd.

Klasické skříňky jsou dnes k dispozici v nejrůznějších
šířkách, většina výrobců kuchyní je dokonce schopna
vám do zbytkového prostoru udělat skříňku zcela
atypické šířky. Hloubka spodních skříněk je tradičně 60
cm, pokud máte malou kuchyň, můžete zvolit i hloubku 45 cm, i do takové lze zabudovat varnou desku
i troubu. Jen lednice a myčka mají vždy hloubku cca 60
cm, takže jejich umístění pak musíte pečlivě zvážit, aby
z mělčí linky netrčely. Kromě polic můžete do skříněk
umístit i některé šikovné drátěné programy – závěsné
otočné koše třeba do rohových skříněk, závěs na odpadkový koš na dvířka skříňky, v níž je tak koš ukrytý,
závěsy na utěrky i vařečky.
Díky kvalitě pojezdů, které mohou být vybaveny
zarážkou nebo brzdou jsou stále oblíbenější skříňky se zásuvkami. Nemusíte nic lovit z hlubin skříňky,
jednoduše si zásuvku vysunete a máte přehledně před
očima, co potřebujete. Zásuvky se dělají různě hluboké, abyste do nich mohli naskládat i velké hrnce.
S přehledností příborů, nožů a dalších drobných předmětů vám pak pomou třídiče, což jsou obvykle plastové vložky do zásuvek s různě velkými přepážkami.
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Zásuvky mohou mít pevné dno nebo drátěné. Ty druhé
se hodí na větší věci, zejména hrnce, kastroly a pánve,
které zde tak ze všech stran dobře dýchají, takže když
je uložíte mírně vlhké, nic se nestane. Zásuvky mohou
být vybavené pneumatickým otvíráním, takže stačí,
když na čelo lehce zatlačíte a zásuvka se otevře. Tak
se dají otvírat i dvířka. Tím prakticky odpadá potřeba
kování, a tak linka, kterou máte třeba ozdobenou
nějakým obrázkem, je krásně celistvá a její dekorování
vynikne.
Zmínili jsme již výše, že horní skříňky nemusí mít je klasická dvířka, ale také výklopná. Díky moderním pantům,
které bez problémů udrží dvířka zdvižená, jak dlouho
potřebujete, jsou tyto skříňky velmi praktické.

Podlaha a obklady
Aby dojem z moderní kuchyně byl úplný, nesmíme
zapomenout také na to, co máme na podlaze a co
na stěnách. Nejpopulárnější podlahovou krytinou do
kuchyní je dlažba. Máme-li pod ní podlahové topení,
pak nás při vaření nebude rušit ani chlad od nohou.
Jediný problém je v tom, že když vám na dlažbu upadne porcelán, sklo nebo nůž s křehkou střenkou, téměř
zaručeně se rozbijí. Do kuchyně se dobře hodí také
linoleum nebo PVC, obojí je příjemně pružné a teplejší, než dlažba.
Podlahu a obklady musíme sladit, to ale neznamená,
že musí být ze stejného materiálu, jde hlavně o kombinace barev. Tmavou podlahu si můžeme dovolit ve
velké kuchyni, pak ale nevolíme tmavé obklady, to by
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už bylo příliš, vybereme raději nějaké světlejší tóny.
Vše musí ladit také se stylem kuchyňského nábytku.
Výběr obkladových materiálů je velice široký a přibývají nové možnosti. Klasické keramické obkladačky
můžeme mít jednobarevné nebo skládané do mozaiky,
případně doplněné několika dlaždicemi s dekorem.
Rustikální dekory ovšem nebudeme dávat k hi-tech
moderní kuchyni, tam si naopak můžeme dopřát třeba
drobnou skleněnou mozaiku nebo skleněné obkladačky lesklé či matové, případně zdobené pískováním
nebo nejmoderněji různými obrázky, které složíte
z několika dlaždic stejně jako u keramiky. Sklo dává
kuchyni zcela novou netradiční tvář, přitom technologie jeho zpracování je taková, že s ním můžete pracovat stejně jako s keramickými dlaždicemi – obložíte
vypínač i zásuvku, do skla můžete vrtat, když potřebujete pověsit závěsný program. Životnost tvrzeného skla
je prakticky neomezená.
Zajímavých řešením obkladu je oblázková stěna. Měla
by ovšem zaznít pouze jako ozdoba, tedy v kombinaci s keramickými obklady, protože jinak by působila
v kuchyni příliš mohutně. Zejména pro obložení mezi
spodní a horní skříňky můžete použít také kovové
pláty nerezové nebo pozinkované. Nerez vynikne v hi-tech kuchyních lakovaných sytými barvami, pozinkovaný plech se zase bude dobře hodit i do kuchyně
dřevěné, kde vytvoří zajímavý kontrast, zejména když
jako doplňky použijete třeba pozinkované květináče
na bylinky.
Foto: Shutterstock.com
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MODERNÍ

POMOCNÍCI

Kromě způsobu vytápění přineslo 20. století do domácností především revoluci
v praní a vaření. Určitě existují statistiky, kolik času nám ušetří praní v automatických
pračkách a vaření na plynu či elektrice bez nutnosti zatápění ve sporáku. Jsou to
hodiny a hodiny týdně, které můžeme věnovat příjemnějším věcem než je údržba
prádla a kuchyně.
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Lednice, pračky i myčky nádobí se staly více méně
předměty každodenního používání, už si ani neuvědomujeme, jaké to bylo bez nich. Výrobci navíc stále inovují, a protože spotřeba je velká, náklady na pořízení
nového spotřebiče nejsou zas až tak strašné, abychom
inovovat nemohli i my ve své domácnosti.

Úsporné automatické pračky
Náklady na spotřebu vody a energie jsou dnes nejsledovanějšími vlastnostmi automatických praček.
Právě v tomto směru výrobci v poslední době nabízejí
různé novinky, které bychom při výběru pračky neměli
opomenout. Inteligentní pračky jsou sice dražší než
ty běžné, znamenají ale nižší provozní náklady, takže
počáteční investice se nám při životnosti pračky 5 - 10
let určitě vrátí. Různí výrobci nabízejí různé úsporné
systémy. Pojďme se tedy podívat, co který znamená.
Možná již jste slyšeli o systému Mix Power System.
Pračky s tímto označením mají speciální zásobník,
ve kterém se smíchá prací prostředek s množstvím
vody, potřebným k vytvoření vysoce koncentrovaného
roztoku. Tryskami je pak tento koncentrát vstřikován
do prádla za pomalého otáčení bubnu. Proniká tak
hluboko do tkanin a působí efektivněji, než při propírání prádla v prášku nebo gelu rozpuštěném v celém
množství vody určeném pro prací cyklus. Na těchto
pračkách tak najdeme prací cyklus na 20 °C, který je
stejně efektivní jako u běžných praček praní na 40 °C.
Totéž platí pro praní při 40 °C - u běžných praček byste
museli nastavit teplotu vody na 60 °C. Úspora energie
je tak až 60 %, úspora vody až 15 %.
Další z firem zase vychází z faktu, že většina spotřebitelů nedává do pračky správné množství pracího
prostředku. Systém iDOS tento problém kompletně
řeší. Pračka má dva zásobníky - do jednoho nalijete
1,3 litru tekutého pracího prostředku, do druhého 0,5
litru aviváže. Díky iDOS systému si pračka odebírá ze
zásobníků prací prostředek sama v naprosto přesném
potřebném množství. Je totiž schopná identifikovat
nejen množství prádla, ale rozlišit i různé tkaniny
a dokonce posoudit i míru zašpinění.

K pračce patří sušička…
Většina z nás má stále představu, že používáním
sušičky na prádlo neúměrně naroste spotřeba energie
v domácnosti. Nemusí tomu tak ale být, nejmodernější
sušičky jsou ve třídě A+++, což znamená, že jsou velmi
úsporné a ještě prádlo usuší rychleji než starší modely.
Zdaleka ne vše je totiž o teplotě vzduchu. Díky novým
programům navíc sušičky pečují o to, aby prádlo nebylo vytahané, nedělaly se na něm žmolky a usnadňují
nebo zcela nahrazují následné žehlení.
Proč mají moderní sušičky tak nízkou spotřebu? Využívají totiž technologii tepelného čerpadla. Na sušení
prádla tak stačí 45 °C, což znamená, že nejen ušetří až
50 % energie oproti starším typům, ale zároveň jsou
i mnohem šetrnější k prádlu.
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Ve starších typech sušiček se dalo navíc usušit mnohem
méně prádla, takže většinou to vypadalo tak, že jsme
vyprali 5 kg prádla, ale sušit jsme ho museli nadvakrát.
U moderních sušiček je tomu doslova naopak - některé
zvládnou třeba i 9 kg najednou.
Velkým problémem při rozhodování o pořízení sušičky bývá prostor. Kombinované spotřebiče pračka
a sušička v jednom totiž zatím nenabízely tak šetrné
programy a úspory energie. Letos se už ale na trhu
objevila i kombinovaná pračka se sušičkou, která pro
sušení využívá technologii tepelného čerpadla a může
se tak pochlubit zařazením do energetické třídy A-40
%. Usuší najednou až 6 kg prádla, což je sice méně,
než náplň této pračky, která je až 9 kg, ale při běžném
provozu tří až čtyřčlenné domácnosti je 6 kg sušeného
prádla faktor zcela postačující.

Zážitek z moderní kombinované lednice
V naprosté většině domácností dnes nejdeme kombinovaný spotřebič - chladnička + mrazák. Zatímco chladnička by měla udržet potraviny čerstvé po
několik málo dnů, mrazák slouží k dlouhodobému
uskladnění. Všechny moderní lednice zaručují možnost
nastavení takové teploty v chladničce, aby v ní potraviny vydržely tak dlouho, jak je uvedené na jejich obalu.
A jak je to s teplotou v chladničce? Pamatujte, že stoupá zdola nahoru, zhruba každé patro o jeden stupeň.
Co potřebuje nejnižší teplotu, by tedy mělo být dole.
Ani v mrazáku nemůžeme skladovat potraviny věčně.
Pokud máme spotřebič, který zmrazuje na -24 °C, můžeme v něm potraviny uchovávat až jeden rok. Ideální
je však vše spotřebovat do tří měsíců.
Co nám moderní kombinované lednice nabízejí pro
zvýšení komfortu? Určitě dva kompresory - jeden pro
chladničku a druhý pro mrazák. Tak můžeme jednu
část odpojit, aniž bychom narušili provoz druhé, což
se hodí při odmrazování mrazáku a čištění chladničky.
Některé mrazáky mají speciální funkci, která zamezuje namrazování, takže stejně jako chladničky už
je odmrazovat nemusíme, vše probíhá automaticky.
Speciální povrch interiéru s obsahem stříbra zase dělá
z vnitřku chladničky anitibakteriálně ošetřený prostor,
což přispívá trvanlivosti potravin. Funkce SuperCool
v chladící části kombinované lednice dovede velmi
rychle ochladit vložené potraviny na požadovanou
teplotu. Obdobou této funkce je SuperFreeze - zajišťuje rychlé zamražení potravin v mrazáku. Kombinovaná lednice může mít také BioFresh zónu, která se
vyznačuje vyšší teplotou a vlhkostí. Slouží k uchovávání čerstvého ovoce a zeleniny, ale i masa určeného
k brzké spotřebě. Asi nejdůležitějším komfortem je ale
moderní těsnění dveří - to totiž zaručí, že při výpadku
proudu vydrží potraviny nepoškozené 10 - 16 hodin,
v mrazicím boxu dokonce dvakrát déle.
Jak je to s velikostí? Obecně se udává, že pro jednoho
člověka je potřeba chladnička cca 50 l a mrazák cca
25 l. Těmito údaji se při výběru můžeme řídit, ať už

do lednice nakupujeme průběžně nebo jednou týdně
děláme větší nákup. Luxusní moderní americké lednice dvoudveřové jsou tedy určené hlavně vícečlenným
domácnostem. Mají dobře rozčleněný vnitřní prostor,
pohodlně se do nich vejde i dostatečná zásoba nápojů
pro celou rodinu. Jejich součástí bývá i zásobník na
led, což oceníme zejména v horkých letních měsících.
V našich domácnostech stoupá spotřeba kvalitního
vína, které si říká také o kvalitní uskladnění. Speciální
chladničky na víno mají různé rozměry, ty menší se
vám jistě vejdou někam do kuchyně, ale mohou být
umístěny i v obývacím pokoji, protože jejich design
s prosklenými dvířky, přes které vidíme na pěkně uložené lahve vína v interiéru, nic nepokazí.

Myčka nádobí šetří čas i vodu
Co vyžadujeme od myčky, abychom s ní byli spokojeni? Oceníme určitě myčku s výměníkem tepla. Teplo
vznikající při mytí je využíváno pro předehřátí studené
vody z kohoutku pro příští mycí chod. Toto zpětné
získávání energie se společně s kondenzačním sušením stará o extrémně nízké hodnoty spotřeby. Zvláště
hygienicky kromě toho probíhá sušení nádobí, protože
při kondenzačním sušení není přiváděn žádný vnější vzduch. Kromě toho se při otevření spotřebiče po
skončení programu už neobjeví nepříjemná oblaka
horké páry.
Další praktickou záležitostí je senzor regulující spotřebu vody v závislosti na druhu a síle znečištění nádobí
tím, že kontroluje mycí vodu infračerveným paprskem
a zjišťuje přítomnost nejmenších částeček potravin,
tuků nebo zbytků čisticího prostředku. Elektronika
rozhodne podle stupně znečištění vody, zda ušetříte
jeden mycí chod, nebo musí být přivedena čistá voda.
Také senzor naplnění myčky přinese úspory. Zjistí
množství nádobí v myčce, upraví podle toho spotřebu
vody a v případě potřeby napustí čistou. Dávkovací
asistent je zase pomocníkem pro dobré využití mycích
prostředků. Během mycího cyklu spadne tableta do
speciální přihrádky, kde se kontrolovaně zcela rozpustí
a zaručuje vždy dokonalý výsledek mytí. Je tak vyloučeno, aby tableta zapadla mezi talíře nebo do koše na
příbory nebo aby se rozpustila nedokonale a zbytky
mycího prostředku nám ulpěly na nádobí.

Plyn nebo elektřina?
Věčná otázka - na čem se lépe vaří, co je úspornější,
co je čistší. V naprosté většině to za nás vyřeší obecně dané možnosti. V bytech, kde je zavedený plyn,
není až tak jednoduché předělat kompletní vaření na
elektřinu, protože budeme muset sáhnout do rozvodů. Můžeme tedy buď mít vše na plyn, nebo si dopřát
kombinaci plynová varná deska a elektrická trouba.
Trouba totiž nepotřebuje zvláštní přípojku ani třífázový proud, vystačí se samostatnou zásuvkou na 230 V.
Sporák nebo varná deska a trouba? To je další rozhodnutí, které nás čeká. Z ergonomického hlediska
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je nejvýhodnější, když troubu můžeme otvírat tak,
abychom do ní měli pohodlný přístup, měla by tedy
být umístěna zhruba na linii desky spodních skříněk
kuchyňské linky. Ale i když to z prostorových důvodů
není možné, je lepší volit samostatnou desku a pod ní
do skříňky zabudovanou troubu. Lze to vyřešit i jednoduchou modernizací linky, totiž osazením nové desky
s výřezem pro varnou desku a dostavbou skříňky pro
troubu. U sporáku totiž nikdy nevyřešíme problém se
zapadáváním nečistot po jeho krajích a za něj. Přesto
sporáky nezatracujme - jejich pořizovací cena je nižší
než kombinací a to může být pro mnoho lidí rozhodujícím faktorem.
Plynové varné desky prošly také mnoha inovacemi,
hlavně ergonomickými, dnes máme k dispozici nejen
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různě velké hořáky, ale také mřížky, takže žádný hrnec
se na nich neviklá. Na výběr je smalt, nerez i sklokeramika, výhodou moderních desek je elektronické zapalování i zdokonalená regulace výšky plamene.
Elektrické varné desky se dnes převážně pořizují sklokeramické. Jejich výhodou je snadné zabudování ať už
rámečkové nebo zapuštěné a snadná údržba speciálními prostředky právě na tento materiál. Zelenou mají
v posledních několika letech indukční varné desky, na
jejich vývoj se firmy zaměřují nejvíc. Indukční vaření
šetří velké množství energie, neohřívají totiž samotnou desku, ale nádobu, v níž vaříme. Musí být ovšem
ze železa (smalt, nerez, litina), protože jiné indukce
ohřát neumí.
Nejmodernější indukční varné desky mají inteligentní

ovládání, které umožňuje zcela bezstarostné vaření
- nastavíme si celý program a pak se můžeme klidně
věnovat jiným činnostem. Inteligentní varné desky
s technologií Iqcook nabízejí skutečně mimořádný
komfort a postupně si tak jistě budeme na indukční
vaření rádi zvykat, i když je trošku jiné než to, na jaké
jsme byli zvyklí. Skutečně převratnou novinkou je
možnost vaření v páře. Tento jednoznačně zdravý způsob tepelné úpravy potravin, při kterém se zůstávají
zachovány živiny a vitamíny v maximální možné míře,
umožňuje funkce IQSteam. Zapotřebí je jen minimum
vody, takže jídlo není rozvařené, udrží si svou přirozenou barvu, chuť, konzistenci a šťavnatost. Žádná další
investice do speciálního parního hrnce není nutná,
IQcook umí vařit v páře v každém hrnci určeném pro
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klasické indukční desky. Předvolený program určí
množství vody tak, aby se jídlo v páře vařilo rovnoměrně.
Nová generace indukčních varných desek XtremePower s technologií IQcook umožňuje bezstarostné vaření s přednastavitelnými režimy vaření i smažení a zároveň nabízí i běžné režimy. Nejmodernější technologie
šetří drahocenný čas tím, že optimalizuje teplotu při
vaření a šetří také elektrickou energii. K dispozici je
funkce Heating+ pro udržení stabilní teploty připraveného jídla, takže nehrozí servírování studených pokrmů, když se strávníci konečně sejdou u stolu. Velmi
užitečná je také funkce Melting+ pro šetrné rozpouštění a odmrazování, stejně jako možnost okamžitého
zvýšení výkonu na každé varné zóně (Powerboost+).
Senzorové SLIDER ovládání všech funkcí přesně a rychle reaguje na dotyk prstu, i když je mastný, vlhký či
jinak znečištěný přípravou jídel, není tedy třeba stále
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odbíhat ke dřezu, ani hledat utěrku. Patentovaná
funkce SmartSense zabrání přetékání tekutin a připálení - pokud se voda vypařuje z hrnce nebo z pánve,
Kvalitní elektrické pečící trouby umožňují dolní a horní pečení tělesem, horkovzdušné pečení, kombinaci
horkovzduchu a horního pečení a intenzivní horní
pečení neboli grilování. Při výběru bychom si měli všímat toho, jak pohodlnou obsluhu trouba nabízí. Velmi
praktické jsou vysunovací lišty - při kontrole pečení
tak vysuneme celý rošt, na kterém je pekáč nebo lišty
s pečícím plechem a nemusíme se trápit tím, jak se
dostat pod pokličku pekáče nebo k obracení pečiva na
plechu. Pyrolitické čištění zase přináší úlevu od nesnadného drhnutí vnitřku trouby, zážehem se veškeré
i mastné nečistoty v troubě spálí na prach, který jednoduše z trouby vymeteme.
Kdo nepotřebuje velkou troubu, může šetřit místem
a pořídit si jen malou stolní troubu. Ta může stát na

spouštět. Jinak ale tyto filtry dokážou pohltit všechny
pachy z vaření a další filtrace se postará o to, aby do
místnosti nešla pára.

Žehlení bez námahy

kuchyňské lince nebo na polici. Má zhruba poloviční
rozměry než trouba klasická, přitom v ní ale překvapivě bez problémů upečeme třeba i celou kachnu.

Čistý vzduch při vaření
Dalším nezbytným pomocníkem v kuchyni je odsavač
par neboli digestoř a to nejen tam, kde není možné větrání oknem. V zimě se nám jistě nechce stát
u plotny v mrazivém vzduchu přicházejícím otevřeným
oknem, a tak mnohem raději spustíme digestoř na
plný výkon. Na výběr máme filtrové pro kuchyně, kde
není možný odtah mimo místnost, nebo komínové.
Při výběru odsavače par musíme především porovnávat objem vzduchu v kuchyni a výkon přístroje. Malý
výkon nám totiž dokonalé odsátí z velkého prostoru
nezajistí. U filtračních digestoří musíme počítat s výměnou uhlíkových filtrů zhruba jedenkrát za půl roku.
Pokud jsou staré a zanesené, nemá smysl ani digestoř

Robota pobíhajícího samostatně po vypraném prádle
sice ještě nikdo nevymyslel, ale od poměrně nedávné
doby, kdy se objevily první napařovací žehličky, ušli
vývojáři i v oblasti žehlení velký kus cesty. Suchou žehličku už snad dnes nemá doma nikdo. Moderní napařovací žehličky mají hned několik vylepšení. Zaprvé je
už nemusíte plnit destilovanou vodou, stačí obyčejná
z vodovodu. Napařovací trysky jsou rozmístěné až do
špičky, takže dobře vyžehlíte i volány nebo zapínání
u košile. Ionizační technologie umožňuje pracovat
s mnohem jemnějšími kapičkami páry, které proniknou hlouběji do látky a žehlení je tak lehčí a efektivnější.
Přestože napařovací žehličky, do kterých se nalévá
voda, se stále vyvíjejí, zdá se, že je brzy definitivně
odložíme stejně jako před časem jejich suché předchůdkyně. Pohodlnější a lepší žehlení totiž nabízejí
žehličky s parními generátory. Princip je stejný - žehlíme pomocí páry směřující ze žehličky do látky. Pára
ovšem nevzniká přímo v žehličce, ale v generátoru,
na kterém žehlička stojí. V jeho nádobě se udržuje
horká voda, která vysílá páru do žehličky přes otvory
v žehlicí ploše. Tyto žehličky jsou tedy lehčí do ruky,
což je samozřejmě příjemné. Stálý tlak páry je vyšší
než u napařovacích modelů, a tím se dosahuje lepšího
efektu žehlení. Nehrozí ani nepříjemné odkapávání.
U napařovacích žehliček pára vzniká při kontaktu vody
se zahřátou žehlící plochou. Proto také odkapává,
když je přístroj málo zahřátý.
Žehlicí lisy se dříve používaly hlavně ve velkých provozech na rovné prádlo. Dnes je klidně můžete mít
i doma, pokud vás omrzela žehlička. Parní lisy se dělají
i menších rozměrů a je to s nimi stejné jak s napařovací žehličkou - protože uvnitř hlavice se vytváří pára,
která v celé ploše lisu v jemných kapičkách proniká do
prádla, nemusíte prádlo předem kropit. Navíc parním
lisem se dá vyžehlit nejen rovné prádlo, ale i košile
nebo volány na šatech. Lis má totiž příslušenství, díky
kterému se takové části oděvu nemusí zcela dovřít, přitom síla páry dokáže tkaninu vyrovnat. Práce s lisem je
jiná než s žehličkou, ale když si na ni zvyknete, budete
jistě spokojeni.
Každá hospodyně v domácnosti, kde muži nosí košile,
dobře ví, že když si stoupne k týdennímu koši usušeného prádla, žehlení košil jí zabere nejvíc času. I v tomto
směru ale vývojáři udělali pokrok. Na trhu je nabízen
žehlicí automat právě na košile, halenky, saka a bundičky. Je to vlastně takový nafukovací panák. Košili na
něj obléknete, vyrovnáte límeček a manžety a stisknete start v programu na hedvábí, bavlnu, len, vlnu či
syntetické tkaniny, na méně pomačkané či více pomačkané prádlo. Tělo a ruce panáka se nafouknou, horký

vzduch „vyžehlí“ tkaninu a asi za osm minut je hotovo. Takový žehlicí automat nepracuje s párou, prádlo
na něj tedy navlékáme lehce vlhké - pokud máme
pračku s vysokými obrátkami ždímání, můžeme košili
na sušicího panáka navlékat jen protřepané a chvíli
odložené. Panák suší horkým vzduchem a zvládne
i sako pomačkané z auta nebo rychlé usušení a vyžehlení prádla, když jsme přišli domů zmoklí. Program na
studený vzduch zase kabát, sako nebo bundu pěkně
provětrá a zbaví je tak třeba pachu jídla a kouře z restaurace.

Moulinex, Philips, Tefal, Eta, nebo Braun můžete bez obav
důvěřovat.
Mezi další parametry, které je radno vzít při výběru
v potaz, patří výkon motoru. Optimální hodnoty se
pohybují kolem 1000 W.
Na čem dále záleží, to je počet funkcí. Jde o to, jaké
všechny úkoly můžete svému robotu v kuchyni svěřit. Moderní kuchyňští roboti vysoké kvality dokážou
opravdu mnoho. Kromě toho, že vám nastrouhají mrkev, sýr, umelou maso nebo ořechy, či připraví lahodný
koktejl, si poradí i s hnětením těsta.

Nezapomeňte na kuchyňské pomocníky

Malé nádobí pro velké zázraky

Pokud také patříte mezi pravidelně vařící ženy, určitě víte,
že jsou jídla, která odkládáte na neurčito, protože příprava ingrediencí je natolik složitá, že se vám do nich vůbec
nechce.
To se ale rázem změní, pokud si do kuchyně pořídíte toho
správného pomocníka. Se šikovným kuchyňským robotem
můžete na dřinu klidně zapomenout a bez námahy se
pustit do přípravy i takových pokrmů, jako jsou například
kynuté buchty, bramboráčky, nebo tatarský biftek. Jak ale
poznat, který robot je ten pravý? Pokud chcete, aby se kuchyňský robot stal vaším věrným pomocníkem, pamatujte,
že se nevyplácí, na něm příliš šetřit. Jedinou výhodu těch
úplně nejlevnějších a nejjednodušších robotů lze (kromě
jejich nízké ceny) spatřovat v relativně snadné obsluze,
a to ještě ne vždy. Kuchyňští roboti, jejichž cena se pohybuje do tisíce korun, vám práci příliš neusnadní. Vlastně se
nejedná ani tak o roboty, jako spíše o mixéry. Jakmile se
však přiblížíte k hranici čtyř až pěti tisíc korun, máte reálnou šanci, že najdete skutečného pomocníka. Vysoká cena
však pochopitelně není zárukou spokojenosti. Doporučujeme proto, nehledět pouze na cenu, ale také na značku.
Osvědčeným značkám, jako je například Siemens, Bosch,

Nejen při přípravě pokrmů, ale i při jejich úpravě
mohou být domácí pomocníci velmi nápomocní. Mezi
nejzdravější způsoby přípravy patří příprava v páře.
Parní hrnec zachová vitamíny, barvu, chuť i vůni. Prodává se v mnoha variantách a při přípravě pokrmí není
zapotřebí žádný tuk. Pomalý hrnec funguje zase na
principu velmi pomalého vaření – pokrmy vaříte čtyři
až deset hodin, ale vzhledem k tomu, že se z hrnce
neodpařuje voda, nehrozí nebezpečí, že by se pokrm
připálil, nebo vysušil. Nabízí i možnost odloženého
startu, abyste si mohli ráno vložit do hrnce ingredience a odpoledne se vrátit k chutnému jídlu.
Skvělým vynálezem je i stará známá remoska, kterou
ovšem koupíte ve zcela novém kabátě. I ona je nepřekonatelným pomocníkem při přípravě jídla, můžete ji
využit při vaření, ale i dušení, pečení, zapékání, nebo
grilování.
Patříte-li k milovníkům čínské kuchyně, jejíž nepostradatelnou součástí je dobře připravená rýže, jistě
oceníte i rýžovar, díky kterému se vám už nikdy rýže
neslepí…
Foto: Shutterstock.com
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Fyzikální

ÚPRAVNA VODY

Aquasar
pro domácíc i průmyslové využití

Úpravna Anticalc
nejen zabrání tvorbě vodního kamene, ale odstraní i ten
stávající. Výsledkem je významně prodloužená životnost
všech zařízení a potřebičů napojených na vodu.
Čisté rozvody bez vodního kamene, cca 30% snížení
nákladů na ohřev vody a podstatné zvýšení komfortu používání vody.

Email: info@aquasar.cz
Infolinka: 800 195 211
Mobil: 775 578 995

WWW.AQUASAR.CZ

KDYŽ SE V LOŽNICI
PERETE O PROSTOR
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Je vám smutno, když se dozvíte, že správná ložnice pro dva má mít minimálně
12 metrů čtverečních a vy máte k dispozici jen několik metrů? Hlavu vzhůru,
i s malým prostorem pro spaní se dají dělat zázraky. Jen vědět, jak na to.
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O boji s prostorem dobře vědí majitelé podkrovních
prostor, kteří se zde chystají vybudovat ložnici. Limitujícím prvkem je prostorové a výškové uspořádání
střešní konstrukce, především výška nadezdívky, která
určuje maximální výšku čela postele. Pokud se vám
postel pod šikmý strop vejde, máte vyhráno, ale jen
napůl: záleží také na sklonu střechy, který ovlivní, zda
se na posteli také pohodlně posadíte. Máte nízkou
nadezdívku s malými sklony střechy? Pak najděte
pro postel vhodnější místo třeba u štítové stěny či
vnitřní příčky. Ideální je místo s největší výškou místnosti, taková poloha vám zajistí dostatečný prostor
po stranách postele a pohodlný přístup z obou stran,
potřebný při úklidu či stlaní. Podél nadezdívky se
pak rozestaví nízký nábytek. Nezapomeňte na to, že
v podkrovní ložnici je nepostradatelným doplňkem
kvalitní zastínění střešních oken, které vám mimo jiné
pomůže v boji s přehříváním od slunečních paprsků.

Spaní v patře

na ukládání věcí, na jehož horní ploše budete spát.
Takové lůžko na pevném podkladu samozřejmě komplikuje zabudování roštu. Proto je třeba o to bedlivěji
vybrat co nejkvalitnější matraci. Pokud podium nemá
standardní rozměr, budete si muset matraci nechat
vyrobit na míru. A co se zdmi kolem vás? Aby nepřipomínaly kobku a nepůsobily depresivně, můžete je
efektně vyzdobit obrazy, fototapetami, samolepkami.
Pokud to tloušťka zdí dovoluje, nabízí se vysekání niky.
V opačném případě můžete ve výšce, která nebude
ohrožovat vaši bezpečnost, zabudovat police. Efektním a zároveň efektivním řešením je snížení stropu
o půlmetrovou polici nad vašima nohama, kam se dají
vestavit okrasné krabice třeba se sezonním oblečením.
Jednak jde o zajímavý designový prvek, a navíc na polici můžete zespoda zabudovat osvětlení. To je v ložnici bez oken velmi důležitý prvek. Výborně poslouží
právě zápustné bodovky, které nezabírají prakticky
žádný prostor, a tak místnost opticky nezatíží.

Malometrážní byty jsou sice v módě, ale zařídit je
komfortně bývá problém. Mnozí z nás to řeší pořízením spacího patra, pod kterým zůstane prostor pro
stolek s počítačem nebo sedací soupravu. O tomto řešení však rozhoduje výška stropu a dispozice místnosti.
Patro můžete vestavět do místnosti o výšce stropu
minimálně 2,5 metru. Čím jsou stropy vyšší, tím lepší,
protože se zvyšuje využitelnost patra. Vysoké stropy
bývají hlavně ve starých bytech a domech, kde mohou dosahovat výšky i kolem čtyř metrů. Patro nesmí
bránit v otevírání dveří a schody by měly co nejméně
zasahovat do volného prostoru. Předem se musíte
rozhodnout, zda do spacího prostoru povedou schody
nebo žebřík. Žebřík je prostorově úspornější a levnější,
schody jsou však pohodlnější. Díky nim totiž na patro
vyjdete i bez přidržování. Navíc v nich můžete vytvořit
další úložné prostory, třeba zásuvky, skříňky nebo police. Na trhu je nepřeberné množství prefabrikovaných
vestavných pater, nicméně nejjistější cesta vede přes
profesionálního truhláře, který vám ho vytvoří přímo
na míru. Výsledkem je bezpečná a často atypicky řešená dřevěná konstrukce, pod kterou zůstane dodatečně
velký prostor k dalšímu využití. Nepodceňte osvětlení.
Není nic horšího, než se v noci probudit a nevidět na
cestu k toaletě, zvláště když musíte po schodech dolů.
Proto dbejte na dostatek svítidel. Hodit se mohou LED
diodové lišty, které mohou svítit i celou noc a navádět
vás na cestu. Praktická budou i světla s klipsem. Promyslete i vypínače světel, abyste jimi mohli ovládat také
centrální lampy, i když jste nahoře v patře.

Rozdělení místnosti

Lůžko mezi stěnami

Využití každého decimetru

Dokonce i výklenek bez oken se může proměnit v útulnou miniložnici, hodnou závisti, pokud si ji necháte zařídit na míru. Do výklenku, který vznikne třeba vybouráním dveří od šatny, se může vložit systém úložného
i lůžkového prostoru. Zkrátka podium plné šuplíků

V malé ložnici je třeba využít každou příležitost pro
úložný prostor. Dobře poslouží skladné boxy, proutěné
koše, výsuvné šuplíky pod postel. Základem jakékoli
ložnice je postel. Postel dostatečně dlouhá, široká
i pohodlná. V módě jsou jak postele vysoké, tak nižší
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Pokud se nenabízí jiní řešení, vytvořte si ložnicový
kout přepažením místnosti. Můžete použít posuvné panely či japonské stěny. Tím se docílí optického
oddělení dvou prostor pro jiné účely a zároveň se do
ložnice vpustí denní světlo. Další možností je místnost
přepažit pevnou příčkou s širokými posuvnými dveřmi,
které lze opět otevřít v případě potřeby přirozeného
světla (např. pro četbu knihy během dne) nebo naopak
docílíme úplného uzavření ložnice. Další variantou je
příčku prosvětlit použitím pásů z luxferů, které jsou
dnes k dostání v široké škále barev, takže jejich barevnost můžete dokonale sladit s ostatními prvky v interiéru. Tím se dosáhne propustnosti světla, ale zároveň se
zachová soukromí.

Výklopná postel
Spaní v obýváku? I to je možné řešení. Stále žádanější
je sklopná postel zakomponovaná do nábytkové stěny
nebo ve formě výklopné skříně. Na trhu je široký výběr
variant určených pro každodenní komfortní používání. Díky variabilitě provedení je lze umístit v jakékoliv
místnosti, neboť jsou přes den skryty a nepřekážejí.
Večer dvoulůžko i s lůžkovinami připevněnými popruhy vyklopíte, a ráno zase schováte. Postele jsou
připravené osazením pro lamelový rošt, dřevěný rošt,
polohovací lamelový rošt nebo vlastní volně ložený
rošt ve standardním rozměru, ale můžete si nechat
vyrobit i atypický rozměr přímo na míru. Záleží jen na
vaší volbě.

futony v japonském stylu. Máte-li postel na nožkách,
nabízí se spodní prostor využít pro méně často používané sezónní oblečení. Můžete si na ně pořídit výsuvné šuplíky. Nebo prostor pod postelí vyplnit plastovými
boxy, kde schováte pohodlně cokoliv, a do přední řady
postavit estetičtější koše s víky, aby se dovnitř neprášilo. Mějte však na paměti, že prostor pod postelí nelze
zarovnat věcmi až k roštu. Ponechejte dostatečnou
rezervu pro proudění vzduchu. Nevejdou se vám už
k lůžku noční stolky? Nevadí. Mohou je zastoupit
poličky nad čelem postele, zabudované v bezpečně
výšce, aby nehrozil úraz hlavy, když se na lůžku posadíte. Nad čelo postele lze dokoupit dokonce i zá-
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věsné komody, které se snadno uchytí do zdi. Pokud
se rádi díváte v poloze vodorovné na televizi, i když
to odborníci nedoporučují, v malé ložnici si ji můžete
umístit až těsně pod stropem. S moderními, ultratenkými televizory je to hračka - v mnoha případech jsou
už vybaveny speciálními úchyty pro snadnou instalaci
přímo kamkoliv na stěnu. Do ložnice dále patří dostatečně velká šatní skříň, která nabídne úložné prostory
především pro šatstvo. Malá ložnice je jako stvořená
pro vestavěnou skříň s posuvnými dvířky, která šetří
prostor. A pokud se vám ještě vejde, přijde vhod malá
komoda. Co víc vlastně v ložnici potřebujeme?

pochopitelně postel. A tu tvoří nejraději rošt a matrace. Postelové rošty existují v mnoha variacích, od standardních pevných až po luxusní s možností polohování
v oblasti nohou, zad i hlavy. Manuální nebo motorové,
které si nastavujete ovladačem. Jejich výběr záleží na
tom, kolik času v posteli trávíme a jaké jsou naše požadavky na komfort. Vyhněte se levným nabídkám, radši
si připlaťte za kvalitu lamel. Aby vám dlouho pomáhaly změkčit a odpružit matrace tam, kde potřebujeme
příjemně zapadnout nebo naopak zajistit dokonalý
protitlak tam, kde se nejvíce tlačí na lůžko. Lamelové
a segmentové rošty jsou neporovnatelně vhodnější
volbou než pevná a neprodyšná podložka. Nicméně
pokud nemáte jinou volbu a lůžko bude tvořit taková podložka, nezapomeňte na otvory, kterými bude
deska dýchat. A bude velmi záležet na výběru správné
matrace, budete potřebovat velmi pružnou.

Jakou matraci vybrat?
Výběr matrace je dnes úplná věda. Je jich tolik, a různě specializovaných, že se v nabídce jen těžko orientujeme. Sázkou na jistotu je matrace zdravotní. Matrace,
která nese toto označení, prošla celou řadou testování, o kterých je výrobce schopen předložit doklad v podobě atestu použitých materiálů včetně příslušných
certifikátů. Zdravotní matrace se přizpůsobí křivkám
našeho těla a páteř se tak nachází v nejlepší poloze, při které dochází k maximálnímu uvolnění těla.
Největší roli hraje při výběru zdravotní matrace volba
materiálu jádra a kvalita potahu matrace. Velkým
hitem jsou dnes matrace z líné paměťové pěny, protože tento viskoelastický materiál vlivem naší tělesné
teploty v místě kontaktu měkne a do určité míry se
podvolí váze těla. Projeví se to tím, že se méně obracíme a spíme klidněji, celé tělo se také lépe prokrvuje.
Matrace se dle výšky a zónování hodí jak na pevnou
podložku, tak na lamelový rošt.

Sendvič, gel nebo latex?

Hra se zrcadly
Zrcadla mají úžasnou vlastnost - malou ložnici opticky
zvětší a prohloubí. Skvělým trikem je pověsit dvě zrcadla naproti sobě, díky čemuž vznikne efekt nekonečného prostoru. Zrcadla jsou i řešením pro tmavý pokoj.
Stačí je umně instalovat tak, aby odrážela světlo
z oken. Zrcadlové plochy mohou zdobit i dveře skříní
nebo vstupní dveře. Obdobnou služby vám prokážou
i lesklé předměty a tkaniny. Výsledkem bude opticky
zvětšený a prosvětlený prostor.

Investujte do roštu
Ať zvolíte jakýkoli způsob ložnice, jejím základem je

Další variantou je sendvičová matrace různými materiálovými vrstvami a zpevněným středem. Tyto matrace
se vyznačují dobrou pružností a životností, nenáročnou údržbou a výhodnou cenou. Střed jádra matrace
je tvořen tvrzenou pěnou nebo blokem z kokosového
vlákna - pro zvýšení nosnosti i tuhosti matrace. Gelové
matrace jsou z pružného chladivého materiálu v barvě
mořské vody. Gelové segmenty integrované v jádru
matrace udržují tělesnou teplotu, tělo příjemně obtékají a tím zajišťují ideální polohu páteře. Zdravotní latexové matrace se nejvíc blíží pojmu bio. Jsou pružné,
se speciálními provzdušňujícími a odlehčujícími otvory,
a dobře se přizpůsobí tvaru těla. Latex jako materiál
navíc disponuje vysokou bodovou elasticitou a poskytuje velmi dobré ortopedické vlastnosti. Latexové
matrace mají jádro vytvořeno z latexové pěny, jejíž
nejzákladnější vlastností je vysoká pružnost, tvarová
stálost a vynikající odvod par. Matrace z bio pěny jsou
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určené pro vyznavače zdravého životního stylu. Bio
pěna je základní polyuretanová pěna, do které jsou
přidány různé přírodní látky, většinou minerální olej
nebo sójový extrakt.

Všechno v jednom
Nevíte, který typ si vybrat? Pak zvolte hybrid a v matraci budete mít od všeho něco. Pohodlné spaní vám
zajistí spojení gelové paměťové pěny, pružin z titanové slitiny, nadprůměrně kvalitního potahu s větracím
lemem odvádějícím teplo z matrace a ještě také se
speciálním systémem, který zpevňuje okraj matrace.
Hybridní znamená také kombinaci výhod pasivních
a aktivních systémů a zaručuje tak nevídaný spánkový
komfort. Samozřejmě musíte ale počítat s vyšší cenou.

Pružiny na pevný podklad
Pokud spíte na podiu, doporučují se staré dobré pružinové matrace. Mají však už na rozdíl od svých starých
předchůdkyň dobré ortopedické vlastnosti a „dýchají“,
takže se hodí i do vlhčích prostor. Matrace s pružinami
nejlépe odolávají vyšší hmotnosti, a není nutné mít
pod nimi lamelový rošt. Takže pokud máte nějaké
to kilo navíc, jsou pro vás nejvhodnější. Ale pokud
nechcete nějaké obyčejné a levné, pořiďte si vyšší level
– pružinovou matraci taštičkovou. Její jádro je tvořeno
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velkým počtem menších pružin, které jsou zašity samostatně do textilních sáčků. Může jich být až pět stovek!
Takto velké množství zajistí optimální rozložení hmotnosti lidského těla. Každá pružina kopíruje tělo zvlášť,
takže se matrace přirozeně přizpůsobí tvaru páteře.

Jaké barvy opticky pomohou?
Ložnice si říká o uklidňující barevnost, a to ve světlých
odstínech, protože tmavé barvy mají tendenci místnost
ještě zmenšovat. Všeobecně se do ložnic používají
studenější barvy, jako je modrá, zelená a čistá bílá.
Pokud potřebujete navodit teplejší atmosféru, výborně se pro to hodí máslová, broskvová a jemně růžová
barva. Genderově méně specifická je barva lososová,
kterou skousnou i pánové. Celkově by se v malé ložnici
měly vyskytnout maximálně čtyři barvy, z čehož bude
jedna dominantní a tři doplňkové. Tato zásada se týká
i barev nábytku, ložního prádla a všech dekorací. Jste-li milovníci sytých barev, aplikujte jednu coby dominantní pouze na část zdi, a to za čelo postele. Přidejte
k tomu několik doplňků ve stejném nebo podobném
odstínu a zbytek ložnice ponechte ve světlých doplňkových barvách.
Text: Eva Houserová,
foto: Shutterstock.com
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MODERNÍ BYT
S RETRO PRVKY
Rádi byste zrenovovali byt, ale nechcete mít studený interiér plný kovu a skla,
odkud se vytratilo domácí teplo poctivých dřevěných kousků nábytku? Jste zvyklá
na svou starou kuchyni, kde máte všechno po ruce, i když víte, že moc parády
už kuchyň nedělá? Manžel se nechce vzdát oblíbeného ušáku, v němž sleduje
fotbal? Nebojte se zkombinovat moderní styl s kousky, které už mají něco za
sebou. Retro stále frčí.
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Člověk se někdy nerad vzdává starého a známého,
bojí se změn. Ale v tomto případě vůbec nemusí
platit, že každá změna je k horšímu. Naopak – získáte moderní interiér, který retro prvky nejen zabydlí, ale díky nimž budete mít i originálně zařízený
byt, který budou vaši přátelé obdivovat.

Předsíň oživí třeba oranžová
Začněme hned za vstupními dveřmi. Na trhu je
k dostání spousta předsíňových setů, které většinou sestávají ze zrcadla, botníku, věšáku, případně
několika šuplíků na drobnosti. Pokud máte předsíň
prostornou, klidně sem postavte nějakou starou
dřevěnou skříňku, která schová boty. Možná ji měly
dřív děti v pokoji coby představitelku typického
sektorového nábytku. Máte-li chuť vzít do ruky
štětec a barvy, nebojte se dát jí nový kabát. Natřete
ji třeba na oranžovo nebo trávově zeleno, hodí se
i bílo-červená varianta a vybavte ji porcelánovými nebo umělohmotnými úchytkami. Pokud máte
předsíň laděnou třeba do šediva, nebo béžova,
výrazné barvy ji pořádně rozsvítí. Pokud je natírání
pro vás složité, použijte samolepící tapetu výrazné
barvy a s barevnými plochami si pohrajte, jak je
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libo. Na skříňku položte skleněnou mísu nebo třeba
proutěný košík, do nichž můžete odkládat klíče
a jiné drobnosti. Pokud doma žádnou podobnou
skříňku nemáte, zkuste se podívat po bazarech.
A chcete-li mít spíš nový kousek, ale ve starém
duchu, není problém. Na trhu je dnes spousta
obchodů, které vyrábějí nový nábytek v retro stylu.
Moderní předsíň oživí i stará kuchyňská taktéž výraznou barvou natřená židle. Nebo typický dřevěný
věšák. Originálním prvkem může být i do kontrastních vzorů položená dlažba.

Metalíza v kuchyni
Kuchyně nabízí spoustu možností, jak ji doladit tak,
abyste měli chvílemi pocit, jakoby se tu zastavil čas.
Asi každá žena touží mít kuchyni moderní, praktickou, plně vybavenou chytrými spotřebiči. Obzvlášť,
pokud v kuchyni tráví vařením pro rodinu hodně
času. Každé kuchyňské studio vám dnes navrhne
kuchyni na míru a po dohodě ji vybaví i vámi vybranými spotřebiči. Co se týče sporáku nebo mikrovlnné trouby, moc barevných možností se tu nenabízí.
I když není problém sehnat horkovzdušnou troubu,
která má ovládací prvky v retro stylu. Ovšem ledni-

Ozdoba tvého obýváku
Nábytkový program Semi
Tento nábytek tě zaujme hned na první
pohled. Vzhled robustního masivu
podporují široké rámy v kontrastní
barvě, do kterých jsou vsazena dvířka.
Ta jsou zdobena vyřezávaným reliéfem
v podobe úzkých linek. Prosklená
dvířka jsou opatřena bezpečnostním
sklem, o které se nepořežeš. Každý
kus nábytku je vyrobený z kvalitních
LTD a MDF materiálu, které zaručují
dlouhou životnost.

Nakupujte nábytek online na www.jena-nabytek.cz
Máme 60 tisíc položek v nabídce
INZERCE

ci nemusíte mít jen bílou nebo nerez. Co si koupit
třeba chladničku s mrazničkou v retro vintage stylu
barvy tmavě červené metalízy nebo šampaňského?
Pokud zvolíte červenou, můžete ji sladit se spoustou malých kuchyňských spotřebičů. Od konvice
po kuchyňskou váhu, toustovač nebo topinkovač
i mixer. Pokud dáte přednost světlé barvě šampaňského, s ní budou hezky ladit spotřebiče v jemných
pastelových tónech. Moderní styl krásně „rozbijí“
například i retro židle. Máte-li v jídelní části kuchyně velký dřevěný stůl, klidně kolem něj rozestavte
umělohmotné židličky na tenkých nožičkách ne
nepodobné sedačkám ve starších typech tramvají. Pokud máte v kuchyni dost prostoru, i do ní se
hodí nějaký samostatný kousek nábytku, který oživí
nový nátěr. Překvapí vás a určitě i potěší, jak budou návštěvy obdivovat starý kredenc po babičce.
Obzvlášť, když si na něm vystavíte sbírku starých
plechovek, smaltovaný cedník, starý hrnec s květináčem plným bylinek a podobné drobnosti. Retro
motiv se dá využít i při výběru podlahy. Jak by se
vám třeba k bílé kuchyni líbila černobílá kostka?

Ušák po babičce v obýváku
Někdo dává v obývacím pokoji přednost bílým
stěnám, jiný výrazné barevné ploše. Co třeba zkusit
tapetu s nějakým geometrickým vzorem? Alespoň
na kousek stěny? Třeba barevné pruhy, nebo sloupce květin? Obzvlášť vyniknou, pokud máte ostatní
zdi bílé a stejně tak bílou sedačku. Představte si na
zdi třeba zelený a růžový motiv a na sedačce jednobarevné polštáře v těchto odstínech. Stejný motiv
můžete použít i na závěsech. I když opravdické retro jsou látkové rolety. Pokud dáte raději přednost
bílým zdem, využijte geometrický vzor ve výrazných
barvách alespoň na menším koberci, který natáhnete před sedačku. Ani tady se nebojte kontrastů.
Na bílé zdi se nádherně vyjímají i umělohmotné poličky ve tvaru regálků, které mají barevné
vnitřky. S barvami si můžete vyhrát i u čalounění.
K bílé, béžové nebo jinak neutrálně laděné sedačce
klidně přisuňte starý a manželův oblíbený ušák na
dřevěných nožičkách, který jste si pořizovali ještě
z novomanželské půjčky. Jen ho nechte nově přečalounit. Pokud jste masivní křeslo už dávno vyhodili,
opět se podívejte na nabídku nábytku v podobném
duchu. Dají se sehnat krásné čalouněné a prošívané
kousky na kovových nožičkách, které jsou dokonce
otočné. Seženete je i potažené koženkou. Ke křeslu
zbývá už jen přidat stojací lampu. Jako kontrast
klidně zvolte chladný kov, třeba ve stylu filmového
reflektoru. Podobné svítidlo můžete použít i na
strop. U masivního ušáku najde své místo i přídavný
stolek se stolní lampičkou. A na něm – třeba retro
popelník ve tvaru rudých rtů. I při výběru stolku
a konferenčního stolku se můžete inspirovat v době
nedávno minulé.
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Do ložnice malé retro rádio
Postel je jeden z nejdůležitějších kusů nábytku
v bytě a nevyplatí se na ní šetřit. Letiště s proleželou matrací vyhoďte a kupte si bytelné lůžko
s roštem a kvalitní matrací. Pokud chcete své tělo
hýčkat, matraci ještě doplňte vrstvou z paměťové
pěny. Zbytek zařízení se může inspirovat obývacím
pokojem. I do ložnice se hodí bytelné křeslo s lam-
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pičkou, v němž se uvelebíte buď s knížkou nebo
s notebookem. Aby vás ráno nebudilo sluníčko moc
brzy, přes záclony zatáhněte závěs – pro změnu třeba s květinovým motivem, který bude ladit s přehozem přes postel. Ve většině bytů najdete v ložnici
vestavěné skříně. V tomto případě se opět vyplatí
investovat do moderního a promyšleného systému
úložných prostor a skříně po babičce raději vyhodit.

Retro prvky může nést ale třeba toaletní stolek.
Nebo zrcadlo, které pověsíte nad něj. Nad postel
se opět hodí nějaká stylová polička. Opět se nabízí
jako kontrast ke dřevu třeba bláznivě barevný doplněk z umělé hmoty. Místo na něm najde jak pár
knih, tak třeba funkční imitace stařičkého malého
přenosného rádia s anténou. Samozřejmě v barvě,
která bude ladit s odstínem závěsů a přehozu.
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ručníky v oblíbené barvě. I v koupelně bude stejně užitečná jako výstavní stará natřená kuchyňská židle.
S ní bude hezky ladit dřevěný držák
na ručníky, nebo doplněk, kterému
se říká „němý sluha“. Nezapomeňte
na retro svítidlo nad umývadlo. Před
vanu se nabízí rozložit předložka
opět s květinovým nebo výrazným
geometrickým motivem. Zatímco
toaletu asi zvolíte moderní závěsnou
s nádržkou na vodu zabudovanou ve
zdi a dlažbu zvolíte tak, aby se netloukla s obklady v koupelně, opět si
můžete pohrát se vzorem předložky
před toaletu. A na volnou stěnu se
nabízí připevnit krásná retro plechová cedule.

Potomci retru moc nehoví?

Vana na nožičkách
V koupelně se retro doplňky můžete krásně vyřádit. Pokud je v ní dost místa, klidně začněte hned
u vany. K moderním skříňkám v kombinaci skla
a dýhy s lesklou povrchovou úpravou by krásně
kontrastně působila samostatně stojící vana na
nožičkách. A k ní samozřejmě retro baterie s krásně
vytvarovanými kohoutky, která bude ve stejném
duchu i u umývadla. Pokud místo na samostatnou vanu nemáte, nebojte se pustit uzdu fantazii
alespoň co se týče doplňků. Dávkovače na mýdla,
košíky na drobnosti, nádobky na kartáčky a hřebeny, koš na špinavé prádlo, osobní váha, zrcadlo,
to všechno může mít svůj osobitý styl. Doladíte ho
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Zatímco vás retro styl doby minulé
baví, vaši potomci o něm možná
nechtějí ani slyšet. Nemá smysl je
nutit, dětské pokoje jsou jejich království. Ale možná by se synovi líbilo
mít v pokoji na zdi třeba záchranný kruh nebo kormidlo. A dcera by
nepohrdla retro toaletním stolkem,
podobným, jako máte v ložnici vy.
Možná by si syn posadil na komodu
medvídka, kterého měl Mr. Bean,
a dcera starou panenku. Na nevyužité šminky a jiné holčičí drobnosti by
se jí určitě hodila krabice na klobouky. Většina dětí i puberťáků bude
nadšená ze sedacího vaku, v němž
se budou moci povalovat. Ale třeba
by se jim líbila i dvoumístná sedačka, jejíž kostru tvoří chromované
trubky, nebo koženkové otočné
křeslo. I v dětském pokoji můžete
využít starší skříňky. Stačí jim dát
novou barvu a úchytky a puberťák
má „hustej“ kousek vybavení. Na jehož výrobě se
dokonce může i sám podlet. Možná by se potomkovi líbil i psací stůl s roletou, opět jakkoliv natřený,
ale parádu určitě udělá i v přírodním designu. Dojem retra umocní třeba i výrazně natřené barevné
dveře.
Kombinace moderního stylu s retro prvky umožňuje spoustu variací. Pokud vás nějaké doplňky omrzí,
pošlete je dál. A pak někde na návštěvě nebo u babičky uvidíte originální kousek, kterému najdete ve
svém bytě místo. Zařizování bytu v tomto stylu je
jedna velká hra, která nemusí mít konce.
Text: Monika Seidlová
foto: Shutterstock.com
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SEVERSKÝ DESIGN, KTERÝ ZATEPLÍ VÁŠ DOMOV

získejte předvánoční slevu

-20%

WWW.JAMESLIVING-SHOP.CZ

ZDRAVÝ A ČISTÝ

DOMOV

Pomalu se nám blíží vánoční období, které je pro mnohé z nás spojeno s velkým
gruntováním. Vrháme se na skříně, skleníky, kuchyňskou linka a spižírnu, chceme
dokonale nablýskat obkladačky, včetně spár, čistíme koberce a čalouněný
nábytek, klepeme matrace, leštíme parkety i dlažbu, umýváme okna a dveře.
Právě v tomto období si nejvíc přejeme, aby nám vše vydrželo co nejdéle čisté. Jak
toho dosáhnout?
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Neúprosná statistika udává, že okolo dvou milionů bytových jednotek v České republice nevyhovuje současným nárokům na bydlení z hlediska hygieny a bezpečnosti. „Domácnostem komplikuje život hlavně vysoká
vlhkost, potažmo plísně, hluk a riziko požáru či otravy
oxidem uhelnatým,“ rekapituluje odborník Marcela
Kubů a dodává: „Příčinou výše uvedených rizik jsou
především nefunkční opláštění budov, nevyhovující cirkulace vzduchu a vytápění, nekvalitní izolace a zateplení budov včetně starých netěsnících oken, ale také
staré rozvody elektřiny a staré plynové spotřebiče.“
Státní zdravotní ústav uvádí, že dokonce více než 50
procent onemocnění souvisí právě s nevyhovujícími
podmínkami bydlení. Za největší problém považuje
Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu
nedostatečné větrání, které má za následek zvýšení
koncentrací chemických látek, především oxidu uhličitého, i vysokou vlhkost v interiéru. Větší množství
oxidu uhličitého způsobuje únavu, nesoustředěnost
až bolest hlavy. Důsledkem vyšší vlhkosti je také výskyt
a růst plísní. Plísně mohou způsobit řadu vážných zdravotních komplikací. „Budovy často trpí vlhkostí také
kvůli nedostatečnému vytápění. Lidé šetří a topí jen
v některých místnostech, zbytek domu je nevytopený
a tím pádem vlhký, ať už z důvodu kondenzace či přirozeného vzlínání vody, která se nemá jak vysušit,“ vysvětluje Marcela Kubů. „Zateplení domu a výměna
oken nejen sníží náklady na vytápění a prodlouží
životnost o další desítky let, ale současně obyvatelům
zajistí tepelný i akustický komfort,“ dodává Marcela
Kubů. Kvalitně a odborně provedené zateplení se současným dodržením zásad výměny vzduchu je zároveň
velmi účinné v boji proti škodlivým plísním.
Nejen pokud bydlíte ve starém domě, ale také pokud
si pořizujete nové bydlení, je opláštění budovy spolu
s odborně provedou tepelnou a akustickou izolací
důležitým faktorem rozhodujícím o kvalitním, čistém
a tedy pohodovém bydlení. Volba izolace závisí na
tom, z čeho je dům postaven, na lokálních podmínkách, na tom, jestli topení je podlahové nebo máte
radiátory, případně horkovzdušný rozvod. Nejmodernější domy jsou nízkoenergetické nebo dokonce
pasivní a využívají rekuperační jednotky a takzvané
nucené větrání. Ale pozor - s takovým bydlením se
musíme naučit zacházet. V každém případě si nechte poradit od firmy, která vám takový dům staví, ale
vypravte se i k někomu, kdo v nízkoenergetickém či
pasivním domě bydlí a vyslechněte jeho zkušenosti.
Možná zjistíte, že přece jen bude chtít některá okna
otevírat, abyste si do bytu pustili dostatečný proud
čistého a prosluněného vzduchu.

Čistý vzduch na dosah
I pokud nemáte prostředky na velké stavební úprav,
není nic ztraceno. Pořiďte si čističky a zvlhčovače vzduchu, které zlepšují hygienu bydlení. V našich bytech
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bývá totiž nejen mnoho prachu z ulice, ale také hodně
sucho. Čističky jsou určitě záchranou pro alergiky,
kteří trpí alergií na prach, pylová zrna nebo roztoče.
Kvalitní čističky, které zachytí téměř sto procent částic
rozptýlených ve vzduchu, mají vícestupňové filtry, které zbaví vzduch větších prachových částic, mikroskopických alergenů a dokonce i zápachu třeba z cigaretového kouře nebo vašich domácích mazlíčků. Důležité je
vybrat tu správnou čističku.
Při výběru bychom měli vždy zohlednit především
náklady na provoz přístroje, jeho hlučnost a vzduchový výkon. Existují různé skupiny čističek vzduchu, a tak
není jednoduché vybrat ten správný model.
Jedna skupina přístrojů zachycuje nečistoty do nádržky s vodou, která slouží zároveň k vlhčení vzduchu
odpařováním z hladiny. Jde o tzv. vodní filtry a jejich
protiprašná účinnost je 50 až 70 %. Znečištěná voda ve
filtru musí být včas vyměňována, neboť se v ní mohou
množit bakterie.
Další skupinu tvoří čističe s absorpčním principem
čistění vzduchu. Jsou založeny na využití filtru s živočišným uhlím ve spojení s HEPAfiltrem na čištění pylu
a prachu. Protiprašná účinnost těchto čističů dosahuje
až 99,97 %.
Třetí skupina čističek vzduchu pracuje na fotokatalytickém principu. Podstatou této metody je rozklad
chemických emisí do bezpečných komponent (voda,
oxid uhličitý) a jejich okyselení na povrchu fotokatalyzátoru pod vlivem ultrafialového záření. Tento princip
efektivně ničí toxiny, viry i bakterie. Reakce probíhají
v přítomnosti katalyzátoru, např. oxid titanu (TiO2)
pod vlivem ultrafialového záření vylučovaného speciální ultrafialovou lampou.
Čtvrtou skupinu tvoří přístroje s elektrostatickým
filtrem. Jejich předností je možnost umývání filtrů
vodou, čímž se podstatně snižují náklady na provoz.
Jejich protiprašná účinnost přesahuje 90 %. Nevýhodou těchto přístrojů je především častá údržba, bez
které přístroj nemůže smysluplně fungovat.
Další, v pořadí již pátá, skupina čističek vzduchu využívá sterilizační vlastnosti ozónu. V čističce se vytváří
ozón, který sterilizuje vzduch od virů a bakterií a odstraňuje pachy a kouř. Protože ozón ve vyšších koncentracích může způsobovat bolesti hlavy až nevolnost, je
třeba dodržet normou stanovené koncentrace. Přístroje fungující pouze na tomto principu nemohou zbavit
vzduch od pevných prachových částic.
Poslední skupina čističů vzduchu obsahuje ionizátor.
Ionizátory urychlují shlukování a sedimentaci prašných
částic z ovzduší. Výsledkem je výrazné snížení koncentrace respirabilního prachu ve vnitřním ovzduší. Výhodou ionizátorů je naprosto bezhlučný provoz a produkce malých záporných iontů. Nevýhodou u těchto
přístrojů je neschopnost zachytit pachy a jiné plynné
látky.
Jako nejúčinnější se jeví použití přístroje kombinující
několik principů čištění ovzduší.

2014

2015

Vždy platí následující zásada: jedna místnost = jedna
čistička. Čističky dobře pracují jen v uzavřené místnosti, určitě nepatří do místností průchozích nebo stále
otevřených. Správné umístění čističky je uprostřed
mezi oknem a dveřmi na stěně, na poličce nebo skříňce. Vždy musíme dbát na to, aby vzduch mohl správně
cirkulovat. Čistička vzduchu má být v provozu trvale,
provoz kratší jak jedna hodina nestačí. Výstup čistého vzduchu směřujeme do dýchací zóny. Je výhodou,
pokud má čistička vzduchu indikátor zanesení filtru,
který nás upozorní na jeho výměnu.
Zejména v topné sezóně klesá vlhkost vzduchu v bytech často pod 40 procent. Nízká vlhkost u většiny lidí
způsobuje vysoušení sliznic dýchacích cest, které vede
k jejich podráždění a také zvyšuje pravděpodobnost
infekce nebo alergické reakce. Vysušená nosní sliznice není schopna dostatečně zachycovat viry, bakterie
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a alergeny nebo prachové částečky. Ty pak snadněji pronikají hluboko do dýchacích cest. Tento stav
vyčerpává imunitní systém a může způsobovat celkovou únavu.
Kromě čištění vzduchu potřebujeme tedy také zvyšovat jeho relativní vlhkost. Zvlhčovače vzduchu nám
tuto službu zajistí vždy, když to potřebujeme. Ideální
jsou přístroje s automatickou regulací vlhkosti, nepotřebujeme k nim již vlhkoměr nebo meteostanicí.
Přitom není ani tak důležité, zda vybereme zvlhčovač
ultrazvukový, s horkou párou nebo naopak studeným
odparem, hlavní je, aby měl dostatečný výkon, tedy
aby za hodinu vyrobil co nejvíce mililitrů páry, a opět aby nebyl příliš hlučný.

Uklízet se musí
Sebelepší izolace a praní vzduchu nás bohužel úklidu nezbaví. Uspořádejme si tedy alespoň domácnost

nebo povlečení. Vybrat bychom si měli prostředky, které zabraňují opětovnému usazování prachu, a to i pod
nebo za nábytkem. Nedílnou součástí našeho domova
by měl být kvalitní vysavač, jelikož zejména koberce
jsou doslova líhní alergenů, které nám i našim dětem
znepříjemňují život.

Vysavače a mopy - čištění podlah

tak, aby se nám uklízela pohodlně a provozní úklid
byl rychlý a efektivní. Když si udržujeme čisto během
roku, ten velký předvánoční úklid bude také snazší.
Máme-li v bytě pejsky nebo kočky, raději se zbavme přemíry koberců a čalouněný nábytek opatřeme
snímatelnými pracími potahy. Digestoř v kuchyni není
na okrasu, používejte ji při každém vaření. Nezapomínejte na výměnu filtrů ve filtrové digestoři, skutečně
zachycovaly mastnotu a absorbovaly pachy. Tak se vám
v kuchyni nebude vytvářet mastný povlak na dlaždičkách a na lince. Parkety nebo prkenné dřevěné podlahy opatřete ochranným lakem, půjdou snadno vytírat
a nebudete je muset drátkovat a napouštět voskem.
Při šetrném užívání a čištění vám lak vydrží deset i více
let, pak jde snadno přebrousit a parkety nalakovat
znovu.
Samozřejmostí je snaha zbavit se roztočů, tudíž je
dobré zvolit vhodné přípravky na čištění dek, postelí

Praktická funkce původního bubnového přístroje,
do nějž se pohonem motoru na jedné straně nasává
vzduch, v nádobě se usazuje prach a vzduch očištěný
přes filtr na druhé straně vane ven, zůstává pořád
stejná. Základní vysavače si s ní pořád vystačí, prach
a drobečky vysypáváme z plátěných sáčků nebo vyhazujeme naplněné sáčky papírové. Někdo si oblíbí
bezsáčkový vysavač, kde se nečistoty sbírají přímo do
plastové nádoby, ze které se vysypou a Na výběr máme
vysavače s dlouhou hadicí a výměnnými hubicemi,
které za sebou taháme na kolečkách nebo stojací, kde
je nádoba na prach integrována do stojanu a hubice je
sice velká a opatřená kartáči, ale za jinou se nevyměňuje. Stojanové vysavače jsou určené hlavně na dobře
přístupné kobercové plochy - je jasné, že pod nábytek
se s nimi dostáváte jen obtížně a pod větší kusy to
nejde vůbec. Velikost a výkon vysavače vybíráme podle
toho, kde ho budeme nejčastěji používat, zda na koberce lepené, volně položené nebo na hladké plochy.
Minivysavače dobře poslouží na rychlý úklid drobečků
na stole a okolo něj. Kdo má doma koberce, ocení
vysavač s klepačem, který vybouchá prach i ze spodních vrstev koberce. Vysavače s funkcí mokrého čištění
mají dvě nádoby, z jedné stříkáte na koberec vodu se
saponátem, do druhé se vysává voda znečištěná.
Vodní vysavače jsou v poslední době stále oblíbenější
a na trhu jich přibylo. Jejich princip je vždy stejný nečistoty padají do nádoby s vodou. Ta zachytí a pohltí
i jemné prachové částice, účinnost těchto vysavačů je
tedy vysoká. Navíc odpadá problém s likvidací sáčků, při které chtě nechtě vždy zase nějaký ten prach
do místnosti vrátíme. Z vodních vysavačů prostě vše
vylijeme do odpadu (nebo třeba na kompost), mokrý
prach nepoletuje a nádoba se snadno opláchne teplou
vodou.
Hlavně pro majitele rodinných domků jsou určené
centrální vysavače. Tohle praktické zařízení je nejlépe
instalovat rovnou při výstavbě, dodatečně bude s rozvodem hadic stěnami nebo podlahami dost problém.
Centrální jednotka a nádoba na nečistoty je umístěna
v provozní místnosti (v garáži, ve sklepě, v komoře, ale
mohou být schované třeba i ve skříni v předsíni). Po
objektu pak máme rozmístěny vysavačové zásuvky, od
nichž vedou skryté hadice k tělu vysavače. Stačí jen do
zásuvky zapojit vysávací hadici a systém se spustí. Pro
kuchyně, kde potřebujeme každou chvíli z podlahy
vysát nějaké drobečky, funguje „lopatka“, umístěná
zpravidla pod kuchyňskou linkou. Stačí ji vytáhnout,
vysavač se zapne vy se rychle zbavíte nečistot na pod-
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laze. Výhodou centrálních vysavačů je to, že nemusíte
manipulovat těžkým přístrojem, jen lehkou hadicí,
na které si můžete samozřejmě vyměňovat nástavce.
Vzduch, přefiltrovaný přes dnes velmi účinné filtry,
přece jen vždycky obsahuje mikroskopické částečky
prachu a hlavně roztočů. V případě centrálního vysavače tento vzduch odchází mimo obytné místnosti,
takže se vám nic nevrací do bytu. Nádoba na nečistoty
je umístěná pod centrální jednotkou a je tak velká, že
ji stačí vyprázdnit jen třikrát až čtyřikrát do roka.
Posledním vývojovým hitem jsou robotické vysavače.
Naprogramujete je na úklid příslušných místností a oni
si pak sami jezdí a „požírají“ prach a nečistoty. Některé z nich si samy zajedou dobít akumulátor k nabíječce, když jim dochází „šťáva“. Tyhle roztomilé placaté
věcičky snadno zajedou pod křesla i pod skříně, což je
jedna z jejich velkých výhod.
Dlažbu, linoleum, PVC a laminátové podlahy je třeba
nejen zamést, ale také vytírat. Pryč jsou doby ohýbání
do kbelíku a ždímání hadrů. Alespoň jednoduchý mop
se speciálním trychtýřem, kde se mop vymáchá a vyždímá, si může dopřát opravdu každý. Účinnější ždímání
nabízí „elektrický kbelík“, kde po sešlápnutí pedálu
aktivujete bezdrátovou akumulační ždímačku, která
třásňový mop vyždímá více nebo méně - jak potřebujete.
Také mopy už mají své robotické podoby jak suché zametání, tak na vytírání. Robotický mop – zametač, je určitě
užitečný tam, kde chcete udržovat dlažbu, plovoucí podlahu nebo parkety stále zbavené prachu, vlasů a psích či
kočičích chlupů. S tím si snadno poradí, na jedno nabití
vydrží uklízet až dvě hodiny, což určitě stačí na zametení
i velké kuchyně, třeba když si jdete večer lehnout.
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Výkonnější robotické mopy mají i funkci mokrého
čištění tvrdých podlah, tedy vytírání. Na jedno nabití
zvládne takový mop zamést až 200 metrů čtverečních
nebo vytřít 60 metrů čtverečních. Technologie navigace NorthStar zajišťuje přesný pohyb robota v místnosti.
Systém PRO-CLEAN neustále zásobuje účinnou utěrku
z mikrovlákna čisticím roztokem, což dává záruku
dokonale vytřené podlahy. Vzhledem k tomu, že má
naprosto tichý chod, můžete ho s klidem pustit večer,
když jdete spát - ráno budete mít podlahu čistou, což
se určitě hodí nejen v domácnostech s malými dětmi.
Porozhlédněte se ale i po skromnějších pomocnících.
Třeba utěrky z mikrovlákna jsou pravým pokladem.
Vyrábějí se různé - na dřevěný a dýhovaný nábytek,
na suché stírání, na podlahy, na nádobí. Volte vždy tu
správnou, pak oceníte její skvělé absorpční a zachytávací vlastnosti. Stačí jen přemáchnout v teplé vodě, za
chvíli je suchá a můžete pokračovat…
Dnes se na ekologický úklid specializují i některé
úklidové firmy. Například ve Velké Británii jsou jejich
služby velmi žádané a najdete je už i u nás.
Tím jsme se dostali k poslednímu, nicméně zásadnímu
pomocníkovi zaměstnané ženy - službám pro domácnost. Když trávíte mnoho hodin v zaměstnání, chcete
si přece také někdy odpočinout. Využijte službu „paní
na úklid“. Není to zdaleka ta nejdražší služba (údržba
čtyřkolového mazlíčka vašeho manžela je rozhodně
dražší) a zbude vám čas na to, abyste si vycíděnou
domácnost pěkně nazdobila, něco upekla, provoněla
si byt purpurou a rozzářila svíčkami.
Foto: Shutterstock.com
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Vysavač na okna Window Cleaner

WWW.LEIFHEIT.CZ
Čistí a leští okna beze skvrn.
Inovativní čištění oken díky elektrickému
odsávání vody. Vhodný na klasická a střešní
okna, zrcadla, sprchové kouty, dlaždice.

KOMPATIBILNÍ SE SYSTÉMEM CLICK
Click systém – systém pro kompletní úklid
domácnosti, šetří místo a peníze, stačí jedna
násada a dokupují se jednotlivé hlavice.

BUDIŽ SVĚTLO
Málokterý obor se v poslední době rozvíjí tak rychle jako osvětlení. Dynamický
vývoj nových technologií jde ruku v ruce s moderním designem. Osvětlení bytu,
domu a zahrady je jedním z důležitých prvků, protože plní praktickou i dekorativní
funkci.
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V designu svítidel v současnosti existují dva základní
směry a přístupy návrhářů i architektů. V oblasti funkčního osvětlení je kladen důraz především na účelnost,
energetickou úspornost a kvalitu světla, čemuž se podřizuje také design. Zpravidla jde o jednoduchá svítidla,
někdy jsou to jen jednoduché integrované „bodovky“
či lineární svítidla.
Jinou kapitolu představují dekorativní svítidla, vytvářející světelnou scénu dvojím způsobem. V prvním je
svítidlo víceméně nenápadné či dokonce skryté a podstatný je světelný efekt. Využívá se především nepřímé
osvětlení, kombinace přímého a nepřímého světla, hry
světel a stínů. Tato svítidla se hodí do interierů s výtvarnými či jinak výraznými prvky, jakými jsou sochy,
obrazy, atypický nábytek, kontrastní barvy.

Závěsné kovové lustry jako hit sezóny

Světelné hrátky

Dostáváme se k osvětlení našeho bytu, v první řadě
obýváku. Co dát na strop, lustr, nebo zabudované
bodovky? Klasické stojací lampy či nástěnné? Trendem
je mít v jednom pokoji hned několik svítidel. Základem
každé místnosti je závěsná nebo stropní lampa s teplým světlem. Ideálně s kompaktní úspornou zářivkou
nebo LED žárovkou v hřejivé barvě.
Pomůžeme si v praxi osvědčenými pravidly. Malý obývák se bude zdát větší, směrujeme-li světlo přímo na
strop nebo na jednotlivé dekorace a doplňky. Díky vestavěným svítidlům se silným světlem se místnost bude
zdát vyšší. K tomu účelu jsou optimální bodová nebo
nástěnná svítidla. Vhodným řešením pro úzké obýváky je umístění zdroje světla ve skrytých zákoutích
či nasvícení obrazů a polic. Důležité jsou také barvy
dominující interiéru. Místnost se zdá větší, vsadíme-li
na světlé barvy a hladké a lesklé struktury odrážející
světlo. Obývák zařízený ve veselých barvách, nepotřebuje příliš intenzívní osvětlení, takže světelné zdroje
mohou plnit hlavně dekorativní funkci. Opakem jsou
tmavé barvy stěn a dřevěné či kamenné dekorace, jež
pohlcují světlo, což vyžaduje vysoce intenzívní osvětlení. Teplé světlo obývací pokoj rozjasní. Studené světlo
se hodí do pokojů se strohým, geometrickým nábytkem, zajímavého efektu docílíme zabudováním LED
světel do prosklené obývací stěny.

Dekorativní svítidla jako dominanta se hodí do velkého prostoru a skvěle vyniknou v minimalistických
interiérech. Plastické tvary vrhají na stěny a strop
zajímavou stínohru, návrháři využívají průsvitnost
materiálů, lom světla na broušeném skle, odraz světla
od stříbrných či jiných odrazných ploch apod. Stínidla
se vyrábějí ze skla, oceli, mědi, akrylového skla, plastu,
textilu, dřeva, keramiky či kůže. Výjimkou nejsou ani
neobvyklé materiály jako barevné sklo filc, dýha, papírové origami, háčkované stínidlo na způsob krajky,
ale i rafinované kompozice z drátu a měkké organické
tvary vytvořené ze silikonu. Na trhu jsou i keramická
stínidla s povrchem imitujícím beton.

Nové technologie, nové kvality
Samozřejmým diktátem doby je energetická úspornost
osvětlení. Velký pokrok zaznamenaly LED diody - před
několika málo lety to byl ještě poměrně drahý zdroj,
dnes jsou již běžným komponentem. Pozornost se
zaměřuje především na kvalitu světla a jeho působení
na lidský organismus. Podle vědeckých výzkumů je pro
lidské oko nejpřirozenější „teplé“ světlo, které produkují přírodní zdroje - slunce či oheň, respektive plamen
svíčky. Teplému světlu se nejvíce blíží dnes z energetických důvodů „zapovězená“ klasická žárovka. V kancelářích typu open space se většinou používají zářivky,
vydávající chladné světlo, které náš zrak namáhá a naši
psychiku unavuje.
Přední výrobci světelných zdrojů se snaží přizpůsobit
charakteristiku světla přírodě. Trh nabízí moderní
úsporné zdroje, jejichž světlo se kvalitativně blíží světlu svíčky, ale i žárovky a slunečnímu světlu. Výjimkou
nejsou ani svítidla, u nichž lze parametry měnit, stejně
jako se mění u slunečního světla v průběhu dne. Mezi
nejnovější technologie patří tzv. OLED zdroje (organic LED). Vývoj spěje nejen k energetické úspornosti,
ale také ke zlepšování kvality prostředí, k přirozeně
rozptýlenému světlu, lepšímu podání barev, lepšímu
směrování světelného toku i zdokonalování dalších
parametrů.
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A jak to vypadá z hlediska designu? Módní záležitostí jsou lustry v odstínech měděné a zlaté. Tyto kovy
symbolizující luxus a bohatství by ve vašem interiéru
neměly chybět. Kovový lustr doladí moderní interiér,
aniž by působil přeplácaně. Kovové prvky a doplňky
otevírají a rozjasňují prostory, takže místnost vypadá
větší. Trendy doslova hrají také barvami – nejvíce „in“
budete s modrou, růžovou a s už zmíněnými odstíny
kovu. Nebojte se kombinací, můžete k sobě skládat jak
barvy, tak styly. Fantazii se meze nekladou, nebojte se
umístit závěsné svítidlo v retro provedení do moderního prostředí. Dbejte však na to, aby výsledný efekt
působil vkusně.

Osvětlení obývacího pokoje

Zdobí, i když nesvítí
Hlavní svítidlo obývacího pokoje neplní jen funkci
praktickou, ale i dekorativní, dotvářející atmosféru pokoje. Trh je v tomto ohledu bohatý a má co nabídnout.
Kupříkladu velké závěsné lustry nové řady vyrobené
z kombinace plastu a textilu. Průměr lustrů se pohybuje okolo 50cm, takže aby jejich krása opravdu vynikla,
potřebují dostatečně velký prostor. Zajímavé lustry si
hrají se světlem a stínem, večer kreslí působivé ornamenty na stěny, závěsy i nábytek, přes den propouštějí
denní světlo i sluneční paprsky a kreslí na stěny jemné
krajky. I když jsou tyto závěsné lustry rozměrné, nepůsobí mohutně a díky stínidlům jsou vzdušné, zajímavé
a hravé.

Elite Bohemia nabízí klasické lustry evropské kvality v nových designech.
Ve výrobním programu ﬁrmy jsou zařazena svítidla v širokých cenových úrovních i originální svítidla
vyráběná na zakázku, která představují skutečná mistrovská díla. Setkáte se s nimi v celé Evropě,
od Velké Británie po Rusko, ale také ve Spojených státech, Číně, Indonésii a Indii.
tel./fax +420 481 622 632 │ tel./fax +420 481 622 566 │ www.elitebohemia.cz │ e-mail: obchod@elitebohemia.cz

Ostatní svítidla jen jako doplněk
Jaká zvolit doplňková svítidla, pokud ze stropu visí
výrazný lustr? Přizpůsobte výběr jeho stínidlu. Bílá
barva stínidla a jemné pavučiny vzorů nebo jednoduché geometrické tvary opakující se ve výplni stínidel
se dobře kombinují s jednoduchými stínítky lampiček, LED bodovým osvětlením či moderními stojacími
lampami. Zachovat byste měli jedno pravidlo: pokud
je výrazný a dominantní tvar a stínidlo lustru, ostatní
svítidla by jej měla doplňovat a podtrhovat jeho krásu,
ne mu konkurovat. Stojací lampy, lampičky na čtení či
bodová osvětlení ke knihovně nebo vašemu oblíbenému obrazu by měly účelně posvítit a nepřehlušit hru
světel a stínů, které tyto lustry nabízejí.

Světlo pro oči dětí
Ač se to nezdá, dětský pokoj bývá oříškem nejen z hlediska osvětlení, ale vůbec celého zařizování. Slouží
totiž jak ke hrám, tak k pracovním činnostem, takže
jsou nároky na osvětlení vyšší. K celkovému osvětlení
je ideální závěsné nebo stropní svítidlo. Také sem se
hodí teplé světlo, ať už z kompaktní zářivky nebo LED
žárovky. Optimální jsou stropní přisazená nebo vestavná svítidla, která nejméně nepřekážejí pohybu dětí.
Dále nesmí chybět polohovatelné svítidlo umístěné na
pracovním stole na opačné straně, než kterou rukou
dítě píše. Kompaktní zářivka by z lampičky neměla
vyčnívat, aby dítě neoslňovala. Dětský zrak má sice
menší nároky na hladinu osvětlení, než zrak dospělého, přesto bychom měli dostatečnému osvětlení věnovat patřičnou pozornost. Dítě bude potřebovat také
polohovatelnou lampičku nad postelí, umístěnou za
hlavou nebo z boku. Ideální volbou je opět kompaktní
zářivka.

Do ložnice stmívač
Do ložnice patří svítidla s malým jasem. Nevhodné jsou
stropní bodové reflektory, které při poloze na zádech
svítí do očí. V prostoru určeném především na spaní se
soustředíme na dva základní režimy. Centrální osvětlení
by mělo zajistit celkové osvětlení ložnice. Svítidla regulovatelná stmívačem pak vytvoří požadovanou atmosféru. Dostatečnou hladinu osvětlení pro čtení zajistí
nástěnná nebo stolní svítidla umístěná v čele postele či
na nočních stolcích. Pro větší pohodlí je ideální ovládání
osvětlovací soustavy jak od vstupu do ložnice, tak přímo
z lůžka. Je-li součástí ložnice i šatna či šatní skříň, myslete také na světlo, které vám umožní pohodlný výběr
oblečení, aniž by zkreslovalo barvy a texturu materiálů.
Svítidla pro čtení by měla být polohovatelná s neprůhlednými stínidly, aby nedocházelo k oslnění druhých.
Použít můžete opět kompaktní zářivku (7 až 11 wattů).
K osvětlení toaletního stolku lze zvolit jak halogenovou
žárovku, tak kompaktní zářivku.

Bezpečné nasvícení kuchyně
V kuchyni pracujeme s ostrými nástroji, elektrickými
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spotřebiči a horkým nádobím, takže se bez pořádného
a dostatečně intenzivního zdroje světla neobejdeme.
Čím je prostor větší, tím větší příkon zdrojů budeme potřebovat. V malé místnosti bude stačit jedno
centrálním svítidlo, ale ve velké kuchyni potřebujeme k rovnoměrnému osvětlení více svítidel. Ideální
je kombinovat centrální stropní svítidlo se svítidly
umístěnými pod horní řadou skříněk kuchyňské linky.
Pokud je součástí kuchyně pracovní ostrůvek, může
funkci centrálního osvětlení plnit svítidlo umístěné
nad ním. Pokud máte v kuchyni barový pult, přijde
vhod závěsné svítidlo, které poskytne dostatečné
osvětlení podávaných pokrmů a nápojů. Moderní kuchyňské linky jsou vybaveny kompaktními tělesy, ob-
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sahujícími jak zářivky, tak i bodová halogenová světla,
přičemž režim lze přepínat dle potřeby. Příjemná jsou
rovněž svítidla z opálového skla, která jsou k dostání
v bílé, šedé, nebo třeba červené barvě. Některá světla
nabízejí libovolnou kombinaci barevných čoček, což je
ideální pro relaxaci, nicméně k práci volíme vždy světlo
čiré. Novinkou poslední doby jsou diody. Vynikají
téměř nulovým odběrem elektrické energie a využívají
se právě jako osvětlení pracovních ploch. Používají se
především k prosvětlení polic.

Jíme i očima
Jídelna by měla mít osvětlení, umístěné přímo nad
jídelní stůl, a to co nejníže, ale tak, aby si sedící lidé

viděli do tváře. Jeho vnitřní strana by měla být bílá,
jinak by se barva přenášela na jídlo. Můžete použít
svítidlo přisazené nebo závěsné. Celkové osvětlení prostoru a vytvoření vhodné atmosféry pak mohou zajistit
svítidla nástěnná. Pokud je jídelna propojena s kuchyňským koutem, dbejte na sladění osvětlení v obou
prostorech. Volte světelné zdroje s vysokým indexem
barevného podání. Ale pozor, u lesklého povrchu
desky jídelního stolu může dojít k oslnění odraženým
světlem. Jako hlavní zdroj ve stropním svítidle dobře
poslouží lineární (trubicové) zářivky, kompaktní zářivky nebo LED žárovky. Ideálně v bílém nebo teple bílém
odstínu.
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Chodba, předsíň, schodiště
Chodba by neměla být osvětlena výrazně méně než
místnosti, které spojuje. Při přecházení se totiž oči
musí změněným světelným podmínkám neustále
přizpůsobovat, což je pro ně únavné. Na chodbu nebo
do předsíně, kde se svítí často, je vhodná kompaktní
nebo lineární zářivka s dlouhou životností a rychlým

jsou svítidla s opálovým krytem, která zabraňují oslnění. Vyvarujte se použití bodových svítidel, jejich ostré
světlo se pak odráží v zrcadle.

Správně osvítit vstup do domu
Po takovém osvětlení obvykle požadujeme, aby spolehlivě plnilo svojí funkci, a také dobře vypadalo. Na
trhu je množství vhodných a pěkných svítidel, stačí se
při výběru zamyslet, jaký prostor potřebujeme osvětlit.
Dávejte přednost takovým svítidlům, která jsou vybavená optikou či stínítkem a směřují světlo jen tam, kde
je potřeba. Naopak se vyhýbejte těm, která svítí bez
omezení do všech směrů. Příchozí či kolemjdoucí by
neměli být oslňováni, naopak by měl být dobře osvětlený vstup do objektu a prostor v jeho blízkosti.

Jaké světlo do zahrady?

náběhem na plný světelný výkon (do 60 vteřin). Případně můžete použít i LED žárovku, která má dlouhou
životnost a časté spínání jí nevadí. Naopak na místa,
kam chodíte jen výjimečně, se více hodí halogenová
žárovka. Nezapomínejte ani na schodiště, protože
právě ono bývá obvykle to první, co člověk při vstupu do domu uvidí. Osvětlení může být jemné, hravé
či dramatické, ale vždy by mělo nabízet bezpečnou
orientaci. Schodiště můžeme osvětlit buď celkovým nasvícením od stropu nebo akcentními či také orientačními svítidly umístěnými blízko stupů. Nejlepší volbou je
však kombinace obou variant.

V koupelně pozor na zrcadla
Na toaletu je vhodné umístit světelný zdroj, který má
rychlý náběh a odolá častému spínání. Vzhledem ke
krátkému časovému využití postačí halogenová žárovka. Svítidlo by mělo být umístěné nad vchodovými
dveřmi nebo na stropě. V koupelně je důležitá ochrana před úrazem elektrickým proudem. Svítidla by tedy
měla být odolná proti vodním párám a stříkající vodě.
Rozmístění svítidel a jejich krytí musí kvůli bezpečnosti
odpovídat zónám daných normou. Protože zejména ve
starších nebo panelákových bytech se v koupelně musíte obejít bez okna, je osvětlení koupelny dvojnásob
důležité. Kromě centrálního stropního svítidla je vhodné vybavit prostor i doplňkovými svítidly nástěnnými.
Největší chyby se dělají při osvětlení zrcadel. Vhodná
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Osvětlení zahrady by mělo být decentní a mělo by dotvářet atmosféru místa, nikoliv oslňovat. Vhodná jsou
svítidla směřující světlo především na zahradní cestičky
či jednotlivé architektonické prvky, nevhodná jsou svítidla zářící do širého okolí. Dejte přednost teplejšímu
odstínu světla, který tolik neláká hmyz. Prosvětlování
korun stromů je sice efektní, ale velmi bezohledné ke
stromům i k živočichům, kteří žijí v jejich korunách.
Ovládání venkovního osvětlení by mělo navazovat na
ovládání světel v domě. Kvůli komfortu i bezpečnosti byste měli mít možnost ovládat venkovní svítidla
zevnitř.
Podle funkce by mělo být osvětlení exteriéru rozděleno na tři základní části: orientační, dekorativní a užitkové.

Pro orientaci, užitek i krásu
Orientační osvětlení umožní základní bezpečný pohyb
po zahradě: vymezuje komunikace (vstupy, vjezdy,
parkovací stání, cesty) a zahradní stavby (altán, pergola, zahradní domek, kůlna, sauna). Může být doplněno intimním dekorativním svícením pro určité druhy
zeleně. Tento druh osvětlení může být řízen časovým
nebo soumrakovým spínačem a je zpravidla v činnosti
ve večerních a ranních hodinách. Užitkové osvětlení
slouží k tomu, abyste viděli při různých činnostech
prováděných mimo dům, případně k zajištění bezpečnosti zahrady. Důležité je například důkladně osvětlit
venkovní terasu, kde jíte i připravujete pokrmy, ale
přitom vás její osvětlení nesmí oslňovat při odpočinku.
Dobré světlo potřebujete i pro přípravu palivového
dříví, hodí se pro zimní (noční) úklid sněhu či zalévání
květin na terase. Při použití užitkového osvětlení by
tedy měly být v činnosti i orientační okruhy osvětlení.
Dekorativní osvětlení slouží ke zvýraznění zajímavých
kompozic rostlin i solitérů, soch a dalších uměleckých
prvků, kamenných zdí, drobných zahradních staveb.
Velkým přínosem je profesionální nasvícení vodních
prvků.
Text: Eva Houserová, foto: Shutterstock.com
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DÁREK, KTERÝ
TĚŠÍ CELÝ ROK…
Kromě osobních dárků, kterými chceme potěšit a překvapit, jsou Vánoce
i příležitostí na to, pořídit si něco, co nás bude nejen těšit celý rok, ale hlavně nám
bude celý rok ulehčovat život. Pojďme se podívat na pár vánočních vychytávek do
domácnosti…

INZERCE
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Sám jezdí, sám pracuje
Byť už o něm na jiném místě časopisu hovoříme,
nemohla jsem ho mezi vánočními dárky opomenout.
Robotický vysavač. Vybírat můžete z mnoha typů
přístrojů. Některé vysávají, jiné zametají či vytírají…
Pod režimem zametání si ovšem nepředstavujte koště,
které vymete z předsíně kusy zaschlého bláta. Tento
režim slouží k odstranění prachu, vlasů, chlupů a drobných nečistot i v rozlehlých prostorách. Nečistoty
obvykle ulpívají na bílé utěrce z mikrovlákna, kterou
po skončení úklidu jednoduše vytřepete. V režimu

zametání se robot pohybuje v místnosti v dlouhých
drahách, vždy tam a zpět, tam a zpět atd. Režim mopu
slouží k efektivnímu vytírání tvrdých podlah. Robot se
obvykle pohybuje v krátkých drahách, vždy doprava,
tam a zpátky, doleva, tam a zpátky, dopředu a znovu.
Mop pro změnu zajede pod postel, nábytek nebo toaletu, uklidí pečlivě podél stěn nebo okolo odpadkového koše i noh stolu. Citlivě přitom reaguje na překážky
v místnosti. Nenaráží do nábytku a zaregistruje-li před
sebou například koberec, zastaví se, otočí a vytře prostor kolem něj.
Pokud si zvolíte přímo robotický vytírač, tak ten napřed vysaje prach, pak pomocí rotačního kartáče za
mokra umyje podlahu a nakonec špinavou vodu vysaje
do zvláštní nádržky oddělené od vody čisté a naleštěnou podlahu vysuší téměř do sucha.

Parní čistič
Znáte to - sotva jste umyli okna, začalo pršet a celá
ta únavná práce s leštěním vyšla nazmar. S chytrým
pomocníkem si s tím nebudete dělat starosti… A jaký
si vybrat?
Neocenitelným pomocníkem při mytí oken je parní
čistič - výrobek s opravdu širokou využitelností. Poradí
si i se silně znečištěnými okny a především i s rámy,
které jsou často kamenem úrazu. Výhodou je fakt,
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že při práci s parním čističem nepotřebujeme žádné chemické prostředky. Ty plně nahradí pára, která
rozpouští nečistoty a dokáže si poradit i s usazenou
a zašlou špínou, nebo s případnou plísní na rámech.
Pára má tak i dezinfekční účinky. Použití parního
čističe je velmi jednoduché - naplní se vodou a zapne
do elektřiny. Přívodní šňůra bývá dostatečně dlouhá,
aby byla možná pohodlná manipulace s přístrojem. Za
cca tři minuty je stroj připravený k práci. Většinou se
parní čistič prodává s několika nástavci, které umožňují dokonalé vyčištění plochy. Kromě oken můžeme
s pomocí parního čističe vyčistit například v koupelně
kachličky či vanu, v kuchyni jej využijeme k odstranění
zapečené mastnoty na sporáku či v hrncích. V boji se
zažranou špínou je parní čistič nepřekonatelný. Jako
nevýhoda může být bráno, že přístroj naplněný vodou
je poněkud těžší do ruky.
Úžasnou novinkou je automatický čistič oken, který se
po zapnutí do sítě přisaje na okenní tabuli a uživatel
jej ovládá jen pomocí ovladače. Tohoto robota na skle
drží podtlak, o který se stará motor zabudovaný uvnitř
a po čištěné ploše se stroj pohybuje pomocí silikonových pásů. Roboti jsou vybaveni několika automatickými módy, kdy přístroj sám čistí okno od vrchu dolů,
nebo ze strany na stranu. Další možností je ovládání
čističe ručně pomocí šipek na ovladači. Čištění oken
je tak díky tomuto výrobku úplnou hračkou a my se
místo otravné práce můžeme zatím věnovat něčemu
příjemnějšímu. Automatický čistič oken je možné použít nejen na okna, ale hravě si poradí také s výlohami,
zrcadly či skleněnými stěnami sprchových koutů. Nad
očekávání si poradí i s umytím hladkých laminovaných
dveří a obkladů v kuchyních či koupelnách. Pokud jsou
nečistoty na obkladačkách úporné a mastné, musíte
robota nechat pracovat víckrát a mezitím vyprat utěrky, výsledek ale bude nakonec nanejvýš uspokojivý.
Robotický čistič skel a obkladů přitom používá jemné utěrky, které rozhodně sklo nepoškrábou, vyčistí
a naleští i rohy. Zkrátka teď už jen aby někdo vymyslel
nějakého robota na sundávání a věšení záclon a je
definitivní konec s lezením na štafle u oken!

Pečení zcela nově…
Elektrický pečicí hrnec je nepostradatelný pomocník
určený pro různé způsoby přípravy jídla. Od klasického
pečení masa, zapékání těstovin, až po dušení a vaření.
Jídla v něm připravená neztrácejí chuť, maso nevysychá a provoz je až o 80 % úspornější než klasická
trouba. Prodává se v různých provedeních a s různým
příslušenstvím. Obzvláště na chatě či na dovolené
oceníte, že hrnec lze buď používat s elektrickým víkem
jako pečící, čiv případě nutnosti i jako běžný hrnec
k vaření na sporáku. Pokud tedy vyrážíme na dovolenou, zabalíme jednu krabici a můžeme dle libosti péct
či vařit.
V hrnci přitom upečete zcela komfortně kuře, maso,
dort i buchty, dokonce i dnes populární domácí chléb

zvládne. Jednou z možností pečícího hrnce je pečenka.
Ta nyní přichází na trh také v provedení MAX s příslušenstvím.

Vše z jednoho hrnce
Dalším pomocníkem do kuchyně pro všechny, kdo
chtějí vařit chutně, zdravě a s minimem námahy
i nádobí je multifunkční hrnec. Ten obvykle umí vařit,
dusit, zapékat, péct, vařit v páře a ohřívat, má několik
programů na různé způsoby přípravy jídel. Elektrický
inteligentní hrnec s 3D ohřevem za vás uvaří polévku,
guláš, luštěniny, rizoto, zapečené těstoviny, roštěnky,
brambory, zeleninu, ale také marmeládu, jogurt nebo
dezert. Stačí jen vložit suroviny, nastavit program
a pak se vrátit třeba za pár hodin. Hrnec si nastaví
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teplotu i čas a když je uvařeno, udržuje pokrm stále
teplý, dokud ho nezačnete servírovat na talíře. Vložíte
napařovací síto a zeleninu můžete vařit zdravě v páře.
Nastavíte zapékací funkci a těstoviny budou mít na
povrchu zlatavou kůrčičku. Pomalým dušením můžete
připravit třeba pravé irské stew, v němž kostky masa
budou měkké jako dort a mrkev zůstane příjemně
chroupavá.

Čas na nové nádobí…
Když už hovoříme o hrnci, možná by nebylo od věci
zamyslet se i nad sadou nového nádobí. Nabídka je
více než pestrá. Nerez, litina, titan… Vybírat je rozhodně z čeho… Vždy se vyplatí spíše koupit sadu
nádobí, než dokupovat po jednotlivých kusech, na

překapává do konvice. Připravíte tak opravdu velké
množství ne příliš silné kávy.
Pro ty, kteří od kávy vyžadují především silnou chuť,
vůni a lahodnou pěnu jsou tu kávovary na tvorbu
espressa. Espresso vzniká přepařením čerstvě namleté
kávy pod vysokým tlakem, který by měl podle většiny
znalců dosahovat minimálně 9 barů. Většina kávovarů
ale disponuje vyšším tlakem - 15 barů. Hodnota tlaku
je důležitá, ale mnohem podstatnější je, aby ji kávovar
během spařování udržel. Některé kávovary vytvoří
dostatečný tlak pouze v první vteřině spařování a pak
ho nechají klesnout. Důležitou roli hraje také teplota
vody. Ta by se měla pohybovat mezi 88 a 92ºC. A co
byste měli od kvalitního kávovaru požadovat?
•
•
•

systém předehřívání šálků - káva tak neztratí ani
špetku svého aroma
volbu síly a množství kávy - jednou jemné, podruhé velmi silné espresso
nastavitelnou výšku adaptéru pro různě velké šálky - budete moci používat malé i větší šálky

A co sklenku kvalitního džusu?

druhou stranu, pokud si chcete dopřát nějaký luxusnější kousek, může být zase vaše přání inspirací pro
ostatní členy rodiny na několik let dopředu…

Potřebujete k probuzení kvalitní kávu…
Pití kávy je pro mnoho lidí každodenním rituálem, bez
kterého si nedokáží představit ranní vstávání nebo
odpolední pracovní pauzu. Patříte i vy mezi nadšené
milovníky kvalitní kávy?
Před tím, než se rozhodnete, jaký typ kávovaru koupíte, byste si měli určit, co od nového přístroje vyžadujete. Pokud vám vyhovuje časté pití méně aromatické
a chuťově ne tak výrazné kávy, zkuste se v obchodech
poptat po překapávači. Mletá káva je v něm pomalu zalévána horkou vodou a pod normálním tlakem

Milovníci zdravé výživy mohou samozřejmě začít ráno
úplně jinak. Pokud máte rádi čerstvé šťávy, můžete dát
přednost odšťavňovači. S jeho pomocí připravíte skvělé
domácí džusy. A jaký je přístroj je právě pro vás ten
nejlepší?
Rozlišujeme:
• Odstředivé odšťavňovače - tady má hlavní slovo rychlost. Odšťavňovače bleskově připraví šťávu
z tvrdých plodů - jablek, mrkve či řepy. Výtěžnost
je nižší a šťáva rychle podléhá oxidaci. Bohužel
některé suroviny odstředěním téměř neodšťavníte.
Údržba je náročnější.
• Šnekové odšťavňovače - odšťavňovače s jednou
hřídelí jsou oproti ostatním nejvíce univerzální,
poradí si s velkou škálou surovin, čištění je velmi
jednoduché a šťáva je vynikající. Odšťavňování je
sice pomalejší, ale výsledek stojí za to. Často umí
kromě odšťavňování i něco navíc. Rozlišujeme
horizontální a vertikální odšťavňovače. Horizontální mají lepší výsledky při odšťavňování kořenové zeleniny, ale i ostatní suroviny zvládají velmi
dobře. Zároveň nabízejí možnost přípravy sorbetu,
dětských přesnídávek nebo burákového másla
a další doplňkové funkce. Vertikální jsou více
vhodné, pokud budete převážně lisovat ovoce, ale
i veškerou zeleninu vám odšťavní bez problémů.
Odšťavňování s nimi je rychlejší a pohodlnější než
s horizontálními, protože suroviny se dostanou ke
šneku samospádem a většinou vůbec není nutné
použít pěchovací zátku. Mají navíc uzávěr výpusti,
který umožňuje promíchávat šťávy z vybraných surovin již v odšťavňovací komoře (nemusíte promíchávat ve sklenici) a dokonce do něj můžete nalít
i mléko nebo jogurt, případně přihosit kopeček
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•

•

zmrzliny. Umí i mandlové mléko z předem namočených mandlí.
Dvouhřídelové odšťavňovače - jsou nejlepší na
listovou a kořenovou zeleninu a běžně odšťavňované suroviny jako jsou jablka, citrusy či hrozny.
Odšťavňování některých šťavnatých surovin může
být zdlouhavé nebo nemožné, např. ananasu.
Jejich výtěžnost a čistota šťávy je ohromující. Odrazujícím faktorem může být složitější čištění a potřeba vyvinout více síly při tlačení na pěchovací
zátku.
Mechanické odšťavňovače - dobrá volba pro příležitostné odšťavňování. Pokud vám nevadí menší
výtěžnost, získáte stejně kvalitní šťávu jako u nízkootáčkových lisů. Jen se připravte na více námahy.

Umixuj nápoj a můžeš jít
Nabídnout můžeme i jinou alternativu. Ovocné,
zeleninové a bylinkové nápoje smoothie skvěle chutnají a dodají tělu potřebné vitaminy, výživu i energii.
Nejlepší jsou samozřejmě čerstvě připravené. Co si ale
vzít smoothie ráno na cestu do práce, do fitka nebo
na podvečerní procházku? Přístroj na výrobu smoothie umixuje ovoce, zeleninu, ale i šlehačku a dokonce
i tvrdé kostky ledu. Můžete si v něm tedy v horkých
dnech připravit báječnou ledovou tříšť, v zimě zase
vlažný bylinkový nápoj.

A pár drobných tipů na závěr…
Vánoce jsou i vhodným obdobím na nákup drobných
doplňků, které domácnost zútulní a zkrásní. Ať už
jde o nové ložní prádlo, ale i třeba obaly na květináče, vázu, obrázky na zeď nebo nové nástěnné hodiny.
Mnoho tipů na dárky skýtá kuchyň. Pěkným dárkem
mohou být maličkosti v podobě nové sady nožů
a kráječů sýra, dekorativního dřevěného prkénka na
obložené mísy, nerezového lisu na česnek, paličky na
maso, lopatky na dorty nebo otvíráku na konzervy.
Vhodné je kupovat tyto malé šikovné kuchyňské pomocníky vždy od jedné firmy, aby k sobě ladily.
Potěší jistě i nová sada dóz různých velikostí, na
mouku, cukr, rýži, luštěniny a další ingredience k vaření, designové kořenky na stůl, ale i větší praktické
dary v podobě elektrických robotů a dalších pomocníků při vaření. A pokud už dosluhují talíře či hrníčky
ze sady nádobí, je načase pořídit sadu novou. I pekáče, plechy nebo zapékací misky do trouby se časem
opotřebují.
Také si rádi zútulňujeme. Můžeme darovat sadu dóz
na tekuté i pevné mýdlo, stojan na zubní kartáčky,
kelímek a případně box na odličovací tampóny či jiné
drobnosti. Také sada pěkných froté ručníků najde své
místo v každé domácnosti, a od věci nebudou třeba
ani nové koberečky do koupelny.
Foto: Shutterstock.com
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Elegán s netušeným potenciálem
Lenovo YOGA Book je svou podobou na hony vzdálený tabletu, který jste byli zvyklí používat
na cestách a tak si právem zaslouží označení inovativní tablet. Kromě jasného 10palcového
dotykového displeje nabídne toto jedinečné zařízení také druhý panel s možností zobrazení
digitální klávesnice s hmatovou odezvou, která na rozdíl od softwarových klávesnic klasických
tabletů nezmenšuje prostor na displeji a zajišťuje pohodlnější práci. Klávesnici však můžete
jednoduše vypnout a využít celý prostor jako grafický tablet. Ten vám umožní nejen naplno
projevit vaši kreativitu při malování, vytváření animací nebo retušování fotografií, ale také digitalizovat všechny poznámky. Stačí položit blok na grafický tablet a své ručně psané zápisky
převést do elektronické podoby jako mávnutím kouzelného proutku.

Lenovo YOGA Book
14 499 Kč

www.lenovo.cz
INZERCE
lenovo.indd 1
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STARÝ BYT

V NOVÉM KABÁTĚ
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I když je venku plískanice, neznamená to, že nemůže
něco vylepšovat v bytě. Pojďme se podívat, co je možné
udělat, abychom před Vánocemi byli jako v novém…

INZERCE
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Je libo novou koupelnu?
Zatímco v minulosti byl význam koupelny malý, dnes
se nároky na tuto místnost neustále zvyšují. Proto,
pokud hovoříme o rekonstrukci, nesmíme opomenout
rekonstrukci koupelny. Obzvláště mnoho majitelů
malých koupelen v panelových domech přistupuje
k rekonstrukci bytového jádra. Rekonstrukce dokáže
efektivně využít prostor např. pomocí spojení toalety
a koupelny nebo výměnou vany za sprchový kout.
Malý prostor se dá vždy zvětšit pomocí správných barev, zrcadel a světel. Při rekonstrukci bytových jader se
používá sádrokarton, případně zdící cihly.
V této chvíli bychom se měli chvilku zastavit a vysvětlit
si, co si pod tímto pojmem můžeme představit. Cihly lze dělit nejenom podle tvaru a provedení nebo
určení, ale i podle váhy, barvy a materiálu. Proto jsou
některé děrované, další plné. Z jedněch se staví příčky,
druhé se hodí například pro jednovrstvé obvodové zdivo, další do vícevrstvých systémů. Vyrábějí se speciální
cihly pro nosné stěny, a to pro venkovní i vnitřní, cihly
voštinové, betonové i vápenopískové. Lícové můžeme
mít jak plné, tak děrované. Stavět lze i z cementotřískových desek, překladů, příčkovek, thermobloků,
stropních vložek nebo tvárnic.
Než se pustíte do stavby či rekonstrukce, je důležité
si ujasnit, zda potřebujete zdít vnitřní nosnou zeď,
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případně jen příčku oddělující světnice. Výběr materiálu také záleží na tom, co od zdi dále očekáváte.
Tím myslíme například nosnost nebo tepelně-izolační
a akustické vlastnosti.

Zatočte s prasklinami
Během rekonstrukce jistě objevíte i velké množství
prasklin, které bude třeba opravit. Na praskliny ve zdi
naneste sádru, vytvořte několik sádrových terčů a pár
měsíců sledujte, zda terče prasknou. Pokud neprasknou, není trhlina nebezpečná. Pokud se zvětšuje, je
třeba přivolat statika, aby prasklinu posoudil a navrhl
řešení.
Často praská zeď mezi domem a přístavbou, která byla
postavena později než dům. Nebo také stěna, pod
kterou zatekla voda ze střechy bez okapu.
Pokud se jedná o malé praskliny například ve vnitřní
omítce, můžeme použít různé tmelící přípravky. Práce
s nimi je velmi rychlá a snadná. Po zaschnutí je můžete přetírat různými odstíny barev tak, aby opravená
prasklina zcela splynula s původním podkladem a místo vypadalo netknuté.

Rekonstrukce dveří
Když už jsme u tmelení, jistě ho využijete i ve chvíli,
kdy se rozhodnete pro rekonstrukci dveří v interiéru.

Reliable security systems

Dejte své ženě
a dětem BEZPEČÍ
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vrata

pohony

Kalkulátor sekčních
vrat, předokenních
rolet, mříží a bran

04.11.16 19:14

24 hod ON-LINE
garážová vrata
sekční, rolovací, průmyslová

www.motorius.cz
Využijte bezplatně, náš nový online
kalkulátor www.motorius.cz.
V klidu domova si vše
prohlédnete a pročtete.
...vyrábíme pro Vás na míru!

markýzy, žaluzie,
předokenní rolety, mříže
brány a branky
posuvné, křídlové

K celému sortimentu dále nabízíme
příslušenství, zabezpečení a montáž.
Volejte naši zákaznickou
linku 601 245 245

Pokud zjistíte, že poškození dveří není příliš vážné,
můžete si je nově natřít. Nejdříve důkladně odstraňte
nečistoty a starý nátěr. Poté zatmelte poškozená místa
a vyčkejte do doby jeho zaschnutí. Následuje jeho zabroušení a nanesení nového nátěru barvy nebo laku
Ze starých dveří se ve velmi krátké době dají udělat
moderní dveře i s umělohmotným potahem. Renovace
tímto způsobem mění pouze vzhled a povrch dveří, nikoli rozměry dveří. Specializovaná firma si dveře vysadí
a odveze do dílny. Oprava spočívá v úpravě podkladu
(tmelení, broušení), opravě kování a hlavně potažení dveří plastovou hmotou, která přilne na podklad
dveří. Budete-li chtít, můžete vylepšit dveře mřížkami, rámečky či jinými ozdobami v různých barevných
odstínech a vzorech, které dokonale napodobují dřevo
i jiné materiály. V obdobném designu si můžete navíc
nechat upravit i zárubně.
Tímto postupem získáte jistotu, že zrenovované dveře
budou „sedět“ v původních zárubních, což nemusí být
samozřejmostí u nových dveří z důvodu možné atypičnosti vašich zárubní. Samotnou renovaci lze domluvit
i tak, aby každá strana měla jiný odstín. Zákazník si
například na stranu směrem do koupelny zvolí bílý
motiv, na druhou si pořídí imitaci dřeva.
Samozřejmě, mnozí z nás, když už budou hovořit
o rekonstrukci dveří, budou chtít zabudovat i bezpečnostní prvky, či přímo vyměnit vstupní dveře za dveře
bezpečnostní.

Bezpečnostní dveře
Je dobré vědět, že bezpečnostní dveře by měly splňovat minimálně 3. bezpečnostní třídu, lépe 4. Jedině
takové dveře pojišťovny uznávají jako bezpečnostní
a vyplatí nám v případě odcizení majetku finanční
částku.
Podle odborníků lidé chybují, když pořizují k novým
bezpečnostním dveřím levné zámkové vložky. Ty mají
být ve stejné bezpečnostní třídě jako samotné dveře.
Protipožární odolnost dveří je doporučovaná 30 minut
(s tím souvisí bezpečnostní a protipožární certifikáty,
které musí bezpečnostní dveře mít).
Interiérové bezpečnostní dveře se vyrábějí v různém
designu, záleží na požadavcích kupujícího. Exteriérové
dveře mohou být nejen plné, ale i zasklené, se světlíky
(bočními nebo horními). V tomto případě se používá
pro zasklení bezpečnostní sklo ve stejné bezpečnostní
třídě, jako jsou dveře. Také zárubně mohou být ve více
designech a barvách, čímž se dosáhne skutečně dokonalé sladění dveří se zárubní.

Kamerové systémy
Když už se rozhodnete pro bezpečnostní dveře, možná
by nebylo od věci zauvažovat o kamerovém systému vůbec. Monitorování objektu je dnes vzhledem
k nižším cenám kamer cenově dostupnější, což je také
jedním z důvodů jejich výrazného rozšíření z firem
a úřadů do objektů panelových a rodinných domů.
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Pomocí kamerového systému lze danou oblast monitorovat, v případě narušení obraz zaznamenat, popřípadě vyvolat poplach, pokud je tento systém napojen na
elektronické zabezpečení objektu.

Malovat nebo tapetovat?
Ať už se rozhodneme pro jakoukoliv renovaci, zřejmě
nás na závěr nemine malování. V žertu se říká, že než
v bytě malovat, je jednodušší se přestěhovat jinam.
Jistě, malování je taková malá dynamitová exploze
v našem obydlí, ale nedá se nic dělat, výmalba stárne,
je zažloutlá, mastná, prostě špinavá. A tak si vyhrneme
rukávy a pustíme se do pořádné očisty místností. Protože vymalovaná místnost je opravdu jako nová – když
si k malování přidáme nutnost pohnout nábytkem,
znamená to, že ho při té příležitosti také důkladně
očistíme ze všech stran, uklidíme vnitřky skříní, zbavíme se zbytečných věcí a vše naleštíme. To ovšem až po
malování. Není třeba se ho ale zas tak moc bát, dnešní
malířské firmy vám často v rámci služby pomohou
s vystěhováním nábytku, úklidem i konečným nastěhováním skříní zpět na místo, kam po malování budou
patřit.
Rozhodnutí o čistých stěnách tedy padlo, teď je třeba
si vybrat – budete malovat nebo tapetovat? Nebo si
podle moderního trendu vymalujete a tapetou ozdobíte jen některou stěnu? Svépomoc je fajn, jenže
řemeslo je řemeslo a ne nadarmo se dlouho učí. Takže
pokud chcete mít perfektní práci, raději si pozvěte
odborníky. Už proto, že současné interiérové trendy
si nepotrpí na čistě bílé stěny, ale žádají si barevnost
nebo dokonce speciální techniky výmalby, které dodají
vašemu pokoji skutečně osobitý ráz.
Pojďme se podívat, jak je to s tapetami. Nabídka je
opravdu široká – od obyčejných papírových až po omyvatelné vinylové, od hladkých až po plasticky vzorované. Často sáhneme s hobby marketu po něčem, co se
nám líbí a teprve pak zjistíme, že se to nehodí na podklad, na který chceme lepit, do vlhkého prostředí koupelny nebo málo větrané kuchyně a podobně – tapety
jsou zkrátka na různé použití a podle toho je třeba je
vybírat. Nákup přes internet je už tedy skutečně spíš
sázka do loterie. Stanislav Petřek, který se prodejem
tapet zabývá řadu let, rozhodně doporučuje návštěvu odborné prodejny: „Prodejen s tapetami ubylo,
protože lidé nakupují přes internet nebo ve velkých
obchodních domech s domácími potřebami. Jenže
když si vybíráte malbu na zeď, také se poradíte, jaký
typ barvy použít, aby dobře držela a sloužila. U tapet
se předpokládá ještě delší životnost, takže odborná
porada je rozhodně na místě, jen ten, kdo má s tapetováním zkušenosti a zároveň sleduje novinky na trhu,
vám dokáže poradit. Navíc ve specializované prodejně
máte čas promyslet celý design pokoje, vybrat třeba
bordury, lemy, doplňky na ozdobení nábytku – to vše
je tu pohromadě a s prodavačem v klidu proberete,
co je pro vás vhodné a samozřejmě také jak to nale-
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pit. S malými kousky si možná dokážete poradit sami,
na tapetování celých stěn je ale lepší vzít si tapetáře,
zejména pokud volíte tapetu se složitým vzorem.“
Drobným doplňkem pro výzdobu interiéru jsou dnes
velmi oblíbené obrázkové fólie. Chcete, aby se vám za
sedačkou proháněli motýli nebo vám od podlahy rostl
strom? Popřípadě uložíte kočku spokojeně na podhlavník křesla u stěny nebo si za hlavou postele necháte
poletovat proud bublinek. To vše je možné a mnohem
víc. Obrázků je velký výběr. Fólie nejsou tapety – ty kvalitní samozřejmě dobře drží na zdi i na dřevě, ale stejně
snadno se dají bez poškození podkladu zase sloupnout.
Nezapomínejte ale, že malba okolo obrázku bude stárnout jinak než pod ní – po nějaké době tedy bude obrys
obrázku v každém případě vidět a vy budete muset po
sloupnutí fólie stěnu přemalovat.
Co se nosí v malbách? Vzhledem k minimalistickému
pojetí zařízení bytů se interiér dnes často oživuje a individualizuje právě použitím barev nebo ozdobné tapety.
Jednoduchá pravidla o tom, že svislé pruhy místnost
opticky zvyšují a vodorovné prodlužují, není asi třeba
připomínat, stejně jako to, že pokud chceme místnosti
zachovat světlo, nesmíme to přehnat s použitím sytých
barev. Tmavý strop na nás bude padat, do paneláku

s nízkou světlostí místnosti se tedy určitě nehodí.
Pokud nechceme prostor vyzdobit pestrými tapetami
a potrpíme si na klasické vymalování, máme pořád
řadu možností, jak zdobit. Podle šablon můžete olemovat pod stropem nebo i svisle část malby bordurami
– dbejte ale při výběru vzoru na styl nábytku, bordura
by ho měla vhodně doplnit. Zajímavou možností je
rozmývaná malba, která na stěně působí trochu jako
mramor a velmi dobře vypadá v interiérech zařízených alespoň kouskem starožitného nábytku. Barvami
můžete lemovat dveře, okna, výklenky, nosné pilíře.
Můžete mít polovinu stěny v jedné barvě a druhou polovinu v jiné. Vždy ale platí, že méně je více, a pokud si
s kombinací barev moc nevíte rady, vezměte raději na
poradu interiérového architekta nebo alespoň malíře,
který má pro barvy dobrý smysl – nejlépe to poznáte,
když vám převede pár fotografií svých prací. Malíři,
kteří nabízení speciální druhy výmalby, nejsou zdaleka všichni v telefonním seznamu. Za tyto práce také
zaplatíte mnohem vyšší cenu a nebudou hotové do
druhého dne. Povedené dílo ale udělá z vašeho bytu
skutečný originál. Váš domov bude vonět čistotou a vy
se v klidu můžete oddat čekání na Vánoce…
Foto: Shutterstock.com
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Komerční prezentace

výroba a prodej sanačních materiálů

Váš specialista na
sanace vlhkého zdiva

Krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream® pro trvalé zamezení vzlínající vlhkosti ve zdivu.
Krémová injektáž zdiva vs mechanické metody
vs bezdrátová elektroosmóza.
Proč krémová injektáž zdiva?
Tato otázka je položená proto, abychom objektivně vysvětlili,
proč doporučujeme krémovou injektáž zdiva a ne jiný druh
injektáže s použitím jiné injektážní hmoty. Nejprve však musím zdůraznit, že tento rozbor či pojednání se týká jen a jen
problematiky s odvlhčením zavlhajícího zdiva z důvodu příčiny
kapilární vzlínající vlhkosti ve zdivu. Jsou samozřejmě i jiné
příčiny pro zavlhání zdiva či natékáním vody do konstrukcí
objektů spodní stavby, např. tlaková voda zatékající nejčastěji
do suterénních prostor a podzemních podlaží, kde je metoda
krémové injektáže nepoužitelná a tyto problémy se řeší např.
tlakovou polyuretanovou injektáží anebo problém se zavlháním podúrovňového zdiva, kde vlhkost neproniká pouze od
základů, ale zejména z přilehlé zavlhlé zeminy do neodizolovaného podúrovňového zdiva (tzn. infiltrace vlhkosti z bočního směru), a to z důvodu absence, dožilosti či poškození
svislé rubové podúrovňové izolace. V tomto případě se nabízí
odkopání domu a zhotovení svislé hydroizolace s případným
vybudováním drenážního systému na dně výkopu. Ale ne vždy
se dá odkopání podúrovňového obvodového zdiva provést.
Zde je nezastupitelná např. plošná rubová gelová injektáž
zdiva. Tímto chci poukázat a vysvětlit, že neexistuje univerzální
injektáž v oblasti injektáže zdiva (správně nazývané mikroinjektáže zdiva) ve stavebním odvětví sanace vlhkého zdiva
injektáží. Každá z výše uvedených injektáží ale nemá svého
plnohodnotného zástupce!
Proč krémová injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream®
pro trvalé zamezení kapilárně vzlínající vlhkosti ve zdivu.
Silanový emulzní krém AquaStop Cream® vzhledem ke své
primární hustotě (krémová a po provedené injektáži následně
gelová konzistence) nemá tendenci při tlakovém, ale i beztlakovém plnění vyvrtaných otvorů nekontrolovatelně unikat zejména netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným
nekompaktním zdivem, ale po úplném vyplnění obsahu vrtů se
postupně, relativně pomalu mění ve velmi jemný hydrofobní
gel (proces rozpouštění hustšího krému na jemný gel probíhá
zejména v závislosti na procentu vlhkosti a teplotě ve zdivu),
který velmi snadno a rovnoměrně proniká do pórů i do těch
nejmenších kapilár stavebních materiálů a dokonce do značné
míry nepodléhá ani gravitaci. To znamená, že hydroizolační
clona nevzniká v momentě prováděné injektáže, ale následně.
Zdivo se napouští (nasycuje) postupně od vrtů všemi směry,
ale právě relativně pomalé rozpouštění a nasycování zdiva zaručuje, že krémová emulze napustí zdivo v celé hloubce a šířce
zhotovené injektáže. Co je ale zásadní vlastností postupného
nasycování injektovaného zdiva, neuniká nekontrolovatelně
netěsnostmi spár ve zdivu a někdy i samotným nesoudržným
zdivem, jako se do děje při aplikaci všech tekutých injektážních hmot, např. u tekutého injektážního prostředku na bázi
hydrofobizovaných silikonátů a jiných tekutých injektážních
prostředků. Tento únik u všech druhů kapalných, tekutých
injektáží nevyřeší tlaková injektáž přes injektory a ani naopak pomalé nalévání vrtů do zdiva přes trychtýřky či infúzní
nádobky s hadičkami zavedenými do ústí vrtů. U tekutých
injektážních prostředků, ať se injektáž provátí tlakově anebo
beztlakově, je to v podstatě zákonitá fyzikální vlastnost. Proti
těmto tekutým prostředkům, ať mají složení a koncentraci

účinné látky sebelepší, pracují vždy fyzikální zákony jako je již
zmiňovaná gravitace, reálnost či spíš nereálnost dostatečné
nasákavosti pórů zdiva v závislosti na čase prováděné injektáže, jelikož tekutý injektážní prostředek se příliš rychle ztrácí
do základů zdiva a do míst s vyšší savostí či netěsností a tak nikdy nemůže vzniknout rovnoměrně celistvá hydroizolační
clona v celé hloubce a šířce zdiva jako je to u krémové injektáže. V neposlední řadě je další nevýhodou, že vrty se u těchto
injektáží musí zhotovovat vždy ve značném sklonu (výrobci
doporučují až 45st.) k svislé rovině zdiva, z pochopitelných
důvodů, ale pokud zde vůbec clona vzniká, tak spíše u rubové části zdiva – u dna vrtu- a tím opět nemůže vzniknout
rovnoměrná hydroizolační clona. Je s podivem, že se přesto
ještě v 21. století injektuje těmito tekutými hmotami, ačkoliv
je jasné z výše popsaných vlastností těchto tekutých, vodních
hydrofobizovaných injektáží, že účinnost je velmi nejistá a nespolehlivá. Možná si ještě pamatujete, jak si naši předci zhotovovali injektáže proti vzlínající vlhkosti ve zdivu naléváním
vodního skla konvemi do značných průměrů otvorů ve zdivu.
Bylo to z pochopitelných důvodů, a to těch, že jiná injektážní
alternativa nebyla. Ale pokud bychom se měli držet stavebních
dogmat a předsudků, tak budeme dodnes zdít z nepálených
cihel, izolovat budeme jílem, zateplovat slámou atd. Samozřejmě se nechci vysmívat těmto technologiím, ba právě naopak,
na svoji dobu byly vysoce efektivní, ale pokrok se nevyhnul ani
v oblasti sanace vlhkého zdiva injektáží, a proto tekuté tlakové
nebo beztlakové injektáže pro zhotovení hydroizolační clony
ve zdivu považuji za dynosaury injektáží. Pokud s těmito mými
názory nesouhlasíte, tak mi mé tvrzení promiňte, avšak jsem
přesvědčen, že výše uvedené argumenty jsou pravdivé, logické
a v neposlední řadě z mé dlouholeté praxe ověřené, a také se
jen těžko dají vyvrátit, pakliže věříme na fyzikální, chemické
a jiné zákonitosti.

Krémová injektáž Systémem AquaStop Cream®
vs mechanické podřezání zdiva
Z důvodu polemiky, častých dotazů a různorodosti názorů třeba
i diskutovaných na internetu bych mé pojednání rozšířil ještě
do oblasti sanace vlhkého zdiva pro zamezení vzlínající vlhkosti
mechanickými metodami.
Z mechanických metod bych uvedl asi ty nejznámější a nejvíce
prováděné. Jsou to metody: Narážení chromniklových plechů
do zdiva, podřezání zdiva diamantovým lanem, případně pilou.
Tyto metody jsou bezesporu účinné. Mají však svá neoddiskutovatelná úskalí, jako jsou určitá prostorová a výšková omezení
či značná statická rizika. Co je u všech mechanických metod
pro zhotovení dodatečné vodorovné izolace nevýhoda, je jejich
vysoká destruktivnost (invazivnost) na stavbu a tím možný vliv
na statiku. Je to zejména dáno (v drtivé většině) stářím budovy,
jejího zatížení a hlavně i samotným použitým stavením materiálem. Takže na závěr musím konstatovat, že tyto metody jsou
účinné (samozřejmě za předpokladu správného technologického postupu zhotovení, ale to platí všeobecně), ale jako vše má
své pro a proti. Je na zákazníkovi, ale i na firmě nabízející tyto
metody, aby ,,misky vah,, rozumně zhodnotili a zvážili.
Krémová injektáž Sysrémem AquaStop Cream® vs bezdrátová
elektoosmóza
V neposlední řadě je v současné době je spuštěná, řekl bych až
agresivní internetová, ale i tištěná inzerce, propagace na tzv.
vysoušecí krabičky na principu bezdrátové elektroosmózy. Touto
metodu bych asi neměl zapotřebí se vůbec zabývat, jelikož

Komerční prezentace

v této metodě shledávám mnoho nejasností, které dodavatelé
metody racionálně nevysvětluji, ale vzhledem k agresivnosti
jejich reklamních hesel na metody injektáží zdiva, zejména
uváděných na placených inzercích na internetových stránkách
Seznamu a Googelu se musím ohradit a zveřejnit svůj názor
na danou, pro mne tak trochu záhadnou krabičku. Můj názor
okomentuji z mé poskytované bezplatné poradny, kde tazatel
na tento přistroj chtěl znát můj názor. Proto Vám je opíši tento
dotaz a moji odpověď na tyto vysoušecí krabičky z mé provozované poradny na webu: www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz
Níže uvedené pojednání je použité z mnou poskytované bezplatné internetové poradny, ve které najdete mnoho dalších
tematických otázek a odpovědí v oblasti odstranění vlhkosti
v objektech.
Dotaz z Poradny:
Dobrý den, mohu provést injektáž zdiva na objektu i když mám
dva roky nainstalovaný přístroj (krabičku) na principu bezdrátové elektroosmózy. Nebude princip elektroosmózy blokovat
rozpouštění krému ve zdivu? Děkuji J.T.
Odpověď zveřejněná v poradně:
Dobrý den,
injektáž zdiva Systémem AquaStop Cream® i v případě již nainstalované bezdrátové elektroosmózy zhotovit můžete. Rozhodně na výsledek krémové injektáže to žádný vliv mít nebude!
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
Dotaz z Poradny:
Dobrý den, moc děkuji za pohotovou odpověď. Mimochodem, myslite že bezdrátová elektroosmoza jsou jen vyhozené
peníze? Vypadá to, že zavlhnutí domu se přeci jen zmírnilo, ale
poslední roky moc neprší tak nevím. Systém AquaStop Cream®
od Vás jsem právě aplikoval v první části domu a zdá se, že brzy
budu pokračovat. Díky, hezký den. Taraba Jan
Odpověď zveřejněná v poradně:
Dobrý den pane Tarabo,
to, že nainstalovaná krabička vysílá elektromagnetické vlny,
které mají obrátit polarizaci molekul vody a tím se má vlhkost
doslova vtlačit zpět do podloží domu, to je myslím všeobecně
známo, ale jak to opravdu funguje, to nedokážu zhodnotit.
Jen mi není jasný značně malý příkon elektrické energie (a napětí 24 voltů) do vysílací krabičky s nepřímou úměrou výkonu,
respektive účinku. Nejsem fyzik, ale stavař, fyzikou jsem ale
prošel jako každý student a tím i základními teoriemi, jako je
akce a reakce, zákon o zachování energie a zejména procentuální účinnost výkonu v poměru s příkonem a tady tomu právě
nerozumím, respektive jde to mimo mé chápání. Takže, pokud
bych Vám měl zodpovědně dát odpověď, musel bych získat více
informací o této metodě nebo spíše o jednotkách soustavy SI
používané v elektromagnetismu u této metody. Tito výrobci
a dodavatelé těchto zařízení v současné době v placených reklamách na internetu hlásají tato hesla: Bezpečná injektáž není
– řešte svůj problém bez chemie, zdravotně nezávadné odvlhčení (tím myslí své), místo zdlouhavé nákladné injektáže elektroosmóza, atd., Z důvodu těchto současně jimi nastavených
reklamních kampaní jsem se zamyslel nad celou problematikou
a tím jsem došel k těmto mým úvahám. Zaprvé, celá stavba
je jeden chemický proces, už od aplikace obyčejných omítek,
betonáží, fungicidních nátěrů dřevěných konstrukcí, až po
lepidla, umělé hmoty ve všech možných podobách, atd atd,. Je
však jasné, že všechny výrobky ve stavebnictví (samozřejmě nejen ve stavebnictví) musí být hygienicky nezávadné, lidskému
organismu nesmějí být škodlivé v určitém časové horizontu od
jejich aplikace či jejich výroby. To je jedna z mnoha podmínek
Certifikace výrobku udělované státní zkušebnou a pakliže toto
dodavatelé této metody, bezdrátové elektroosmózy hlásají,
musí vědět, že nemluví pravdu. Ano, pokud vypiji injektážní
krém, asi mi to dobře neudělá, anebo když si stříknu barvu do
očí, také to asi není nic příjemného, ale to se bavíme o úplně
ničem jiném. Každý chemický proces ve stavebnictví je v určitém časovém intervalu ukončen a pak již nesmí mít jakýkoliv

negativní vliv na lidský organismus. Dám jeden takový příklad.
Barva na vodní bázi je už v okamžiku její aplikace v podstatě
lidskému organismu neškodlivá, ale barva například na bázi
acetonu má určitý časový horizont, kdy už nebude škodlivá
lidskému organismu. Krémová injektáž AquaStop Cream® je
také na vodní bázi bez jakýchkoliv rozpouštědel s aktivní látkou silan/siloxanu. Aktivní látka se ve velmi krátkém časovém
horizontu pevně naváže na póry a i ty nejjemnější kapiláry
zdiva a je již nedispergovatelná. Ale i v tomto chemickém procesu se postupně odpařuje voda z obsahu injektážního krému
(80% je aktivní látka a 20% vodní báze) a zbytková vlhkost ve
cloně a samozřejmě nad clonou. Pokud bychom zašli ještě dál,
je všeobecně známo, že elektromagnetické vlnění je prakticky
veškerému živému organismu škodlivé, takže, buď tam není
ten dostatečný výkon a nebo z logiky věci to musí být organismu škodlivé. Nechci si ani domýšlet, jaký negativní vliv by
to muselo mít na lidský organismus, pokud by tyto vysílané
elektromagnetické vlny měly skutečně tu výrobci deklarovanou
intenzitu, a to takovou, že celý objekt trpící vlhkostí, se silnými
obvodovými, s vnitřními zdmi a stropy včetně podzemních podlaží by bez jakékoliv zhotovené izolace pro zamezení pronikání vlhkosti vyschl. Vždyť u lidského organismu např. u novorozence, tvoří voda téměř 80% jeho hmotnosti. Co by to tedy
muselo dělat s polarizací vody v lidském organismu, to nevím.
A tím bych celou svou ,,filozofickou“ úvahu ukončil. Vraťme se
raději do reality, nikoliv mých úvah.
Děkuji mnohokrát za Váš čas a velice rozumný názor. Hodně
úspěchů ve Vaší činnosti a hezký zbytek dne. Taraba Jan
Tyto texty byly použity z autentické korespondence internetové
poradny mnou poskytovanou pro občany ČR a SR..
Najdete na www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz/poradna-sanace-vlhkeho-zdiva

Proč neoddalovat sanace vlhkého zdiva Vašich
objektů?
Je to zejména z toho důvodu, že nadzemní zdivo stavby trvale
zavlhčované vzlínající zemní vlhkostí je vystaveno promrzání
v zimním období, které proces degradace a destrukce stavebních materiálů ještě urychluje. Dlouhodobě zavlhčované zdivo
se zasoluje a jelikož sůl je hydroskopická, omítka a samozřejmě i zdicí materiály nevysychají, a to ani v sušším období a to
proto, že zdivo a omítka nasycená solemi pohlcuje vodní páry
i ze vzdušné vlhkosti. Dalším důvodem proč neoddalovat sanace
zdiva je to, že tato nadzemní zavlhlá část stavby vykazuje větší
tepelné ztráty. Dále, pokud byste chtěli zateplit tento objekt,
tak v případě neodstraněné příčiny zavlhání spodní stavby způsobené vzlínající vlhkostí ve zdivu, se stane to, že se vlhkost ještě
intenzivněji začne objevovat ve vnitřních prostorách. Následně
se začnou objevovat na površích zdiva různé druhy plísní, které
vylučují spóry. Spóry těchto plísní jsou velmi toxické a zdraví
nebezpečné.
Co
•
•
•
•

se děje při dlouhodobém zavlhání zdiva staveb?
Nevratná destrukce zdicích a povrchových materiálů
Zvýšené tepelné ztráty
Zdravotní riziko v obytných prostorách
Estetické hledisko (vlhké mapy, solné výkvěty a pod.)

Autor článku
Jiří Schwarz – jednatel společnosti
TRUMF sanace s.r.o.
Váš specialista na Sanace a Izolace spodní stavby
Mob: +420 603 589 130
Poradna: 731 565 565
Email: schwarz@kremova-injektaz-zdiva.cz

www.injektaz-zdiva-svepomoci.cz

KDYŽ JE NAŠE PROFESE KONÍČKEM.

PŘED VÁNOCEMI…
Ačkoliv se to nezdá, Vánoce už jsou za dveřmi a je čas přemýšlet nad vánoční
výzdobou…Vánoční dekorace navodí příjemné chvíle, utváří kouzlo Vánoc
a interiér se díky nim ponoří do jedinečné vánoční nálady.

84 | BYDLENÍ

INZERCE

BYDLENÍ | 85

Jelikož pěkná vánoční dekorace dokáže zútulnit jakýkoliv domov, můžeme se s ní setkat prakticky v každém interiéru i exteriéru. Na dveřích či stolech vídáme
chvojkové věnce, svícny, adventní věnce a v posledních dnech také vánoční stromečky ozdobené řetězy,
cukrovinkami a barevnými koulemi. Před domy se na
stromech a okapech objevují svítící blikající řetězy, ale
i různé girlandy, větvičky a figury.

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

Bez světýlek nejsou Vánoce…
Zvenku si můžete svůj domov ozdobit mnoha dalšími
světelnými dekoracemi: například světelnými kabely
z plastu, které jsou velmi dobře tvarovatelné a vyrábějí
se v široké barevné škále. V jejich nitru jsou zataveny
miniaturní žárovky. Velmi efektní jsou i světelné záclony, kdy je několik desítek světelných řetězů spojeno
dohromady a svým vzhledem připomínají sítě nebo
okenní záclony. Velmi oblíbené se staly i světelné řetězy neboli girlandy s 3D flash efektem, kdy část LED
diod jemně problikává a vytváří krásné třpytění. Girlandu lze tvarovat do jakéhokoliv tvaru. Na trhu jsou
i samostatné svítící dekory ve tvaru hvězd, stromků,
svíček atd. Jsou vybaveny závěsnou konzolou, která
se nasouvá do držáků připevněných na sloupu. Držáky
jsou v pozinkovaném provedení, čili není nutná jejich
demontáž. Dekor se jen vytáhne z držáku a odpojí od
elektrické sítě.
Nejlevnějším a také velmi působivým vánočním ozdobením je solární osvětlení bez kabelů a nákladů na
elektřinu. Se solárním vánočním osvětlením osvětlíte
cokoliv: keře, stromky, pergoly, garáže, zahradní domky, vchod do domu a jakékoliv další místo na zahradě.
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Interiér především…
Vánoční osvětlení LED do interiérů obsahuje řetězy,
krápníky, závěsy a dekorace. Světelný LED vánoční
řetěz je zřejmě nejčastěji používaný typ stromového
vánočního osvětlení. Kdo nemá na vánočním stromečku řetěz, že. Jen málokdo dnes používá klasické
vánoční svíčky. Elektrické vánoční svíčky v podobě LED
řetězů mají mnoho výhod: nehrozí, že by vám vánoční
stromeček zapálily, ale jsou také energeticky úsporné, dlouho vydrží, můžete je napojovat, prodlužovat,
kombinovat s dalšími prvky vánočních výzdob. Staré
elektrické svíčky tyto výhody neměly. Vnitřní světelný LED vánoční krápník - rampouch se používá jako
dekorace vánočního osvětlení pro lemování oken,
garnyží, říms apod. Vánoční krápníky s LED světly
jsou velmi efektní pro svůj tvar, je to nová moderní
generace výzdoby interiéru, která má spousta výhod
například v možnosti propojování, úspoře el. energie,
barev a také bezpečnosti. Vnitřní světelné LED vánoční
dekorace jsou převážně světelné girlandy, stromky,
stromy, větvičky a keříky. Vnitřní světelné LED vánoční
závěsy jsou pro velký počet diod jednou z nejzářivějších dekorací vánočního osvětlení. Může se zdát, že
cena je v porovnání na délku závěsu vyšší, ale je to
dáno vysokým počtem světelných zdrojů. Odměnou
vám bude skutečně rozzářená plocha.

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

Umělé vánoční stromky
Přestože u mnohých lidí stále přežívá povědomí o tom,
že umělé vánoční stromky působí příliš „uměle“, nepřirozeně a postrádají vůni a pravou atmosféru Vánoc,
skutečnost je v dnešní době už docela jinde. Většinu
umělých stromků, s nimiž se na trhu setkáte, na první
pohled téměř nerozeznáte od stromku živého. A není
nic jednoduššího, než si k novému stromečku zakoupit
rovnou i velmi autentickou vůni. Kromě značného pohodlí a úspory financí, kterou umělý stromek během
let bezesporu přinese, uděláte i dobrý skutek pro naše

lesy. Stromků je zkrátka málo. Když si představíme, jak
dlouho stromečky dorůstají, je jasné, že by to příroda
jaksi nestíhala, pokud by každý z nás chtěl svůj živý
stromek. Dalšími výhodami umělého stromu je jeho
bezpečnost, pravidelnost, trvanlivost a neopadavost.
Prostě pohoda bez úklidu.
Umělé vánoční stromky najdete na trhu právě v té velikosti, šířce a stylu. Líbí se vám borovice a chtěli byste
mít veliký stromek až ke stropu? Vyberte si takový! Na
Tři krále ho pohodlně sbalíte do krabice (konstrukce
dnešních stromků dovoluje velmi praktické skládání
pro snadné skladování) a příští rok ho můžete opět
zdobit. Materiál a konstrukce větví dovoluje i jejich
nastavitelnost - můžete tedy zvolit menší či větší rozestupy mezi větvemi, vše podle libosti.
V nabídce je velmi široká řada nejrůznějších druhů, velikostí, ale i barev vánočních stromků. Mezi nejprodávanější typy se na prvním místě neustále řadí klasický
zelený vánoční stromek, který autenticky napodobuje
svůj živý vzor. Výjimku dnes však netvoří například ani
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černé nebo bílé vánoční stromky - obzvláště ty bílé
mohou díky dojmu zasněžených větví působit velmi
nápaditě a elegantně.

OZDOBY DLE VAŠEHO VKUSU...
Jak a čím si ozdobíte stromek, záleží na vašem vkusu.
Variant je několik: od tradičních skleněných ozdob,
přes lidové, z přírodnin (žaludy, listí, vrbové proutky,
pedik, sláma, skořice, usušené šípky, jablíčka, tykve,
makovice, šišky, jeřabinky, kukuřičné šustí, sušené
pomeranče, řetězy z rybích šupin, řetězy z příze,
provázků, lýko, lýko, juta, oříšky a samozřejmě dřevo), z papíru a buničiny, z chleba a těsta (perníčky),
z vosku, textilií, keramiky, až po výsledky ruční práce:
korálky, dráty, háčkování, paličkování. Pokud máte
rádi skleněnou klasiku, ale vadí vám, že je stále dražší
a špatně se vám s ní manipuluje, takže každoročně
tak o pár ozdob přijdete, vsaďte na levnější variantu
umělé ozdobné dekorace, které věrně imitují skleněné
vánoční ozdoby. Díky své větší odolnosti nejsou ozdo-

na stromek. Za pomocí čtyř vykrajovátek získáte části
těla, které pak složíte do 3D postavičky. Vykrajovátka
jsou vyrobena z odolného polypropylenu určeného
pro styk s potravinami. Nebo si upečte 3D anděla,
kterého snadno vytvoříte z fondantu, marcipánu nebo
podobné tvárné hmoty pomocí praktické formičky ze
silikonu. Protože speciální potravinářský silikon se neslepí s těstem ani jinými modelovacími hmotami, bude
vyjmutí figurky snadné a nedojde k její nežádoucí
deformaci. Pokud použijete barevnou hmotu, předem
si připravíte odpovídající kousky, vytváření postaviček
bude jednoduché a zároveň rychlé.

Jaké barvy zvolit?
Důležitým aspektem vánoční výzdoby je barevnost.
Pokud vsadíte na „klasiku“, rozhodně neprohloupíte. Sáhněte po skleněných ozdobách v barvách zlaté
a stříbrné a nezapomeňte vánoční stromeček ozvláštnit také již tradičními červenými ozdobami. Tyto
barevné kombinace k sobě totiž jednak perfektně
ladí a zároveň jsou jakousi pomyslnou „trikolorou“
Vánoc. Velmi moderní se poslední dobou stalo zdobení stromku pouze dvěma barvami. Strom pak vypadá
jednoduše a velmi elegantně. Chcete-li být ale opravdu in, vsaďte letos na měděnou barvu, která vyzařuje
elegantní teplo. Ať už na svíčkách, stuhách, věncích,
vázách a ozdobách. Nejlépe v kombinaci se zlatem,
stříbrem, černou, červenou a tmavě modrou barvou.

Černá a bílá

by tak křehké a náchylné na rozbití. Současným a stále
oblíbenějším trendem jsou matové ozdoby, které se
tolik nelesknou.
Tradiční koule, olivy a rakety doplňují andílci, sněhuláci, stromečky, hvězdičky… Každoročně se také vracejí
baletky, takže váš stromeček může doslova tančit,
ale i ptáčci včetně půvabných pávů, tučňáci či polární
medvědi. A pokud si z dětství nebo Vánoc strávených
u babičky pamatujete houpací koníky, medvídky nebo
třeba hudební nástroje, tak i ty letos v obchodech
najdete. Hitem jsou ale i extravagantní foukané ozdoby - roboti, jezevčíci, anglické telefonní budky, nebo
kreativní tvary z ptačích per, umělé kožešiny či glazovaného mačkaného papíru.

3D pečené figurky
Designéři stále přicházejí s novými nápady, a tak
i v pečení vánočních perníčků nabízejí inovaci - 3D
vykrajovátka. Vaše děti jistě potěší, když si s vámi
upečou postavičku tyranosaura, kterou si pak zavěsí

Černá barva si stále víc hledá cestu do slavnostní výzdoby našich domácností. Její účinek je dramatický až
mystický. Pokud jste odvážní, pořiďte si umělý strom
v černé barvě, jen s několika málo pestrobarevnými
ozdobami. Černé adventní věnce, svíčky a vázy, kombinované se stříbrem vám zaručí naprosto grandiózní
atmosféru. Vánoční ubrus a dekorace na stole s černými doplňky budou dokonalou přehlídkou moderní
elegance. Neméně působivý je účinek bílé barvy, která
je také trendem pro rok 2015: bílý umělý strom, zdobený bílými a zlatými, nebo dokonce pestrobarevnými
ozdobami vytvoří kvazi glamour efekt.

Světélkující okna
Co si dáváte na Vánoce do oken? Klasické dřevěné pyramidky a jehlany se žárovkami? Zkuste letos změnu.
Nahraďte je kovovými, skleněnými nebo zcela atypickými svícny. Třeba obloukový vánoční trh s 20 světýlky rozzáří oči nejen vašich dětí, ale i kolemjdoucích.
Jednobarevný skleněný spirálový svícen s osmi svíčkami
je zase vrcholem elegance a bude slušet modernímu
architektonickému stylu domu. Zato bílý keramický svícen ve tvaru stromku se světelnými průhledy
se hodí do každého okna. Elektrické svícny jsou sice
bezpečnější alternativou svícnů klasických, což ovšem
neznamená, že je jejich používání zcela bez rizika. Pro
používání elektrických svícnů platí stejná bezpečnostní
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pravidla jako pro jiné elektrické spotřebiče. Častou,
k požáru vedoucí chybou je například zakrývání elektrických svící či žárovek nějakou tkaninou.

Solné lampy
Skvělou volbou na Vánoce mohou být také solné lampy - ať už klasické na svíčku, nebo elektrické. Kromě
dekorační funkce totiž také prospívají našemu zdraví.
Podle některých názorů mají solné svícny pozitivní
vliv především na dýchací aparát (zejména astmatiků a alergiků). Vedle toho i kladně ovlivňují náladu
člověka - působí například proti depresím. Pokud si
zátiší s vánoční dekorací osvítíte právě solnou lampou,
originální efekt (při dodržení bezpečné vzdálenosti od
suchých květin nebo šišek a chvojí) bude zaručen.

Klasické svícny
Původní funkce svícnů spočívala především v zajištění
bezpečnosti, tedy ochrany před požárem nebo popálením. Dekorační funkce byla v minulosti druhořadá,
v dnešní době si však lidé pořizují svícny převážně za
účelem zkrášlení interiérových prostorů. V praxi se
můžeme setkat hned s několika typy svícnů - stojanovými, závěsnými či nástěnnými. Taktéž materiály bývají
různé. Vybrat si můžete mezi kovovými, dřevěnými,
skleněnými, porcelánovými či keramickými kousky.
Svícny zhotovené z kovu působí spíše svou chladnou
elegancí a hodí se do moderně vybavených interiérů.
Naopak svícny keramické či dřevěné vytvářejí útulnou
atmosféru. Vybrat si můžete opět z mnoha druhů. Interiér například velmi dobře zútulní závěsné keramické lampičky na čajovou svíčku, které díky prořezaným
otvorům vrhají ve tmě příjemné stíny. Skleněné svícny
se zase vyznačují vytříbeností a odlehčeností, kterými
dokážou zapůsobit na svého pozorovatele.

Bez svíček by nebyly Vánoce…
Vánoční svíčky v různých provedeních, tvarech a barvách mají na našem trhu bohaté zastoupení. Jistě si
pořídíte stupňovité čtyři svíčky na adventní věnec.
A zřejmě si někam už tradičně postavíte keramický kostelík nebo domeček a dovnitř vložíte čajovou
svíčku. Možná si také koupíte vánoční vonící svíčku ve
skle s jedním, nebo dokonce s několika knoty, možná
dáváte přednost gelovým svíčkám s ponořeným vánočním kořením.
Pokud ale toužíte o Vánocích po něčem luxusnějším,
můžete vybírat designové svíce s dlouhým hořením. Na
svátečním stole to bude jistě slušet svíci v trendových
metalických barvách nebo duhové svíčce, která rozjasní váš domov podmanivou vůní i světelnými efekty.
Jakmile svíčku zapálíte, uklidňující a příjemná záře
prosvítí vosk pozvolným přeléváním barev, s příjemným duhovým efektem. Vybírat můžete i podle tvaru
svíce. Na trhu svíček jsou vedle tradičních válců i nejrůznější tvary. Romantickou vánoční pohodu vytvoří
designové svíčky s korálky nebo glitry ve tvaru široké-
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ho válce, kuželu, nebo koule.
Pokud toužíte po něčem unikátním, pořiďte si svíčkový
řetěz, tvořený kulatými svíčkami na dlouhém knotu.
Aby vynikla jejich originálnost, měly by se tyto vertikální řetězy usazovat do speciálních svícnů. Svícen má
nahoře mističku, na které je přichycena první svíčka
a pod ní oko, které pak přidržuje druhou voskovou kuličku, aby celý řetěz při prohoření první svíčky nespadl.
Svícny jsou rovněž vybaveny miskou na případný odkapávající vosk. Jedná se o svíčky o průměru 30mm a visí
jich deset na jednom knotu. Svíčka hoří 1,5-2 hodiny.
Potom se řetízek posune o jednu výš. Svícen je opatřen
háčkem, do kterého se zavěsí druhá svíčka v pořadí,
aby když první svíčka dohoří, druhá spadla na háček
a zabránila spadnutí celého řetízku.
Chcete-li jít s moderním trendem, letošním barvám svíček vévodí bílá v kombinaci se zlatou nebo bronzovou
a měděnou, neméně zajímavá je i kombinace krémová
se světle šedou či stříbrnou.

Vánoce musí vonět
Tiše a ochotně, purpura na plotně voní, stále voní…
Nejvíce aromatických látek skutečně uvolní purpura na
kamnech. V dnešní době bychom však mohli taková
kamna těžko najít. Dobře nám proto poslouží také
elektrická plotýnka, kterou je vybavena řada vařičů.
Využít můžeme také sklokeramickou desku nebo keramickou aromalampu. Stačí vysypat pár lžiček aromatické směsi a kouzlo vánoc potichoučku, polehoučku
vklouzne i do vašeho příbytku. Pokud nechcete riskovat hasičský štědrovečerní výjezd, použijte nejbezpečnější variantu. Hrstku purpury rozložte na kousek
plátna nebo na jinou podložku, kterou následně
umístíte na topení. Při pomalém ohřívání nebo pálení
jednotlivých složek se do vzduchu uvolňuje příjemná
vůně s nádechem pravých českých Vánoc.
Další tradiční českou vánoční vůní je vůně perníku.
Do perníku se přidávala celá řada bylin, jejíž počet se
v průběhu staletí zredukoval, a tak si dnes pod pojmem perníkové koření představme směs z mletého
hřebíčku, skořice, kardamomu, nového koření, anýzu,
badyánu, fenyklu, mleté pomerančové kůry, koriandru a muškátového oříšku. To vše dohromady vytváří
zcela specifickou a ničím nezaměnitelnou vůni vánoční
domácí pohody.
Na tradičního „františka“, tedy vůni kadidla, se názory velmi liší. Někdo tuhle vůni miluje, druhému není
příjemná. Dalších vánočních vůní by se jistě našlo bezpočet - skořice, badyán, anýz, pomerančová kůra atd.
Každý z nás má asi nejkrásnější svátky v roce spojené
s nějakou jinou vůní. Záleží jen na vás, kterou zvolíte.
Možná si nejraději vyberete v obchodě některý z mnoha vánočních airsprayů, esenciálních olejů do aromalampy, nebo voňavé vánoční polštářky.

Foto: Shutterstock.com

INZERCE

KRMÍTKO

FINCH

NEVYHAZUJTE
BIO ODPAD DO KOŠE,
KOMPOSTUJTE!
VERMIKOMPOSTÉR
Pořiďte si vermikompostér
Volte zdravé potraviny
Využijte bio odpad
- nepatří do koše
Krmte své žížalí pomocníky

MRÁZ, DLOUHÉ ZIMNÍ VEČERY…

Užívejte si radost z pěstování

POZVĚTE K VÁM NA NÁVŠTĚVU PTÁČKY
A URČITĚ SE NEBUDETE NUDIT.

www.plastia.cz | www.plastiaobchod.cz

www.urbalive.cz

made by

ZIMA, ZIMA,
VŠUDE JE VELIKÁ…
Bělostná záplava sněhu a krystalky ledu třpytící se na slunci, to je to, jak si všichni
představujeme zimu. Nicméně romantika končí ve chvíli, kdy je šest ráno, my
potřebujeme vyjet z garáže a před ní je lavina sněhu…
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Někdo může pojmout ranní odklízení sněhu jako
osvěžující rozcvičku, pro většinu z nás však znamená
nekonečné odhrnování, odhrabávání a zametání chodníku a přístupu k domu, případně příjezdové cesty ke
garáži. Opakované pohyby při odklízení sněhu jednostranně namáhají svaly, takže není nic divného, že nás
po této nepříjemné a vysilující práci bolí záda a ruce.
Pokud tuto činnost navíc nebudeme vykonávat správně, můžeme si přivodit i pořádné zdravotní komplikace. Naštěstí existují praktičtí pomocníci, které nám
dokážou práci výrazně ulehčit.
Pro ruční odklízení sněhu bychom při výběru vhodného nářadí měli především hledět na jeho hmotnost.
Mělo by být lehké a současně vyrobené z dostatečně
pevných materiálů, aby váhu sněhu udrželo. V současnosti je na trhu široká nabídla nejrůznějších lopat,
shrnovačů a dalších výrobků, díky nimž lze odvádět
profesionální práci a nestrhat se při ní. Pro odklízení
sněhu na velkých plochách jsou samozřejmě nejlepší motorizovaní pomocníci, jako jsou sněhové frézy,
malotraktory, elektrické lopaty a další. Jestliže ale
potřebujeme zbavit sněhové nadílky jen chodník před
domem nebo prostor před garáží, úplně si vystačíme
s ručním nářadím a vlastními silami.

Lopata nebo hrablo?
K úklidu menších prostranství úplně postačí lopata,
která určitě nechybí v žádném domě. Dnes se ale již
nemusíme ohánět tou klasickou železnou, která je
těžká sama o sobě a pořádně by dala zabrat našim
svalům. Na trhu je široký výběr odlehčených produktů s ergonomicky tvarovaným držadlem, které mají
navíc násadu a pracovní část vyrobenou ze speciálního
plastu se zpevněným okrajem, jenž je významným
pomocníkem při prosekávání zmrzlého sněhu. Jsou
tedy lehké a zároveň velmi pevné. Mokrý sníh se na
ně nelepí, takže se nemusíme každou chvíli ohýbat
a odstraňovat jej.
Trochu dražší, nicméně stále jen v řádu stokorun, jsou
bytelnější modely, mající pracovní část z tvrzeného hliníku a rukojeť ze dřeva, zpravidla březového či bukového. Navzdory nízké hmotnosti jsou trvanlivější než
plast, takže se určitě vyplatí si při pořizování nového
nástroje nějakou tu korunu připlatit.
Někteří lidé místo obyčejných lopat používají různé
typy shrnovačů, takzvaných hrabel, které jsou proti lopatám širší, a usnadňují tak práci. S hrablem uklidíme
většinu cest „jedním tahem“. Shrnovače jsou vhodné pro úklid sněhové pokrývky do výšky zhruba pěti
centimetrů, nejsou však určeny k odhazování sněhu,
slouží pouze k jeho hrnutí dopředu.
V minulosti si hrabla vyráběli lidé ze dřeva, plechu
nebo jiných materiálů, v současnosti stačí zajít do
obchodu a prostě si ho koupit. Jsou vybavena dlouhou násadou a ergonomicky tvarovaným držadlem,
které zajišťuje správný postoj při práci. Nejčastěji bývá
z odolného plastu, ale spodní hranu má kovovou, vět-
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šinou hliníkovou, aby s ním bylo možné odstraňovat
i namrzlý a ztuhlý sníh. Použitý plast odolává i extrémně nízkým teplotám. Sněhová hrabla stejně jako lopaty nepotřebují téměř žádnou údržbu, stačí je po práci
očistit. Nenáročné je i jejich skladování a přeprava.
Některé modely jsou dokonce skládací, jejich držadlo
lze sklopit až o polovinu.
V poslední době jsou velmi populární obouručná hrabla neboli shrnovače. Při jejich použití snadno zapojíme
do práce obě ruce, aniž bychom si křivili páteř, protože
jsou vybavena širokou rukojetí. Jsou ideální na úklid
větších ploch, například příjezdové cesty či parkoviště – prostě nabereme várku sněhu a odvezeme ji
stranou na lopatě jako na vozíku. Rovněž jsou téměř
bezúdržbová a snadno se skladují, řada modelů má
také skládací rukojeti, díky nimž se snadno vejdou i do
kufru auta.

Aby cestička neklouzala
Jakmile chodník, schody či prostor zbavíme sněhu, je
dobré posypat ho pro lepší schůdnost, sjízdnost a bezpečnost nějakým zdrsňujícím materiálem. Můžeme
použít písek, štěrk, piliny nebo kamennou drť. Takovýto posyp slouží ke zvýšení adheze mezi podrážkou
boty chodce a povrchem cesty, nebo samozřejmě mezi
pneumatikou a vozovkou. Skvěle tyto materiály využijeme na uježděném sněhu i na ledovce nebo námraze.
Jejich nevýhodou však je, že se během zimy hromadí
a na jaře nás čeká nutný velký úklid.
Na chodnících ve městech se nejčastěji používá sůl,
která slouží ke snížení bodu tání vody, tedy k rozmrazení sněhu či ledu, a také k prevenci usazování sněhu
a namrzání povrchu. Nejčastěji používaným posypovým rozmrazovacím materiálem je chlorid sodný, tedy
kuchyňská sůl. V plném rozsahu je bohužel stále ještě
nenahraditelný, protože testované alternativní látky
jsou buď příliš drahé, nebo účinkují nedostatečně. Často bývá používán chlorid vápenatý, ten však má podle
některých výzkumů erozní účinky na betonové konstrukce. Do posypových solí se téměř ve všech zemích
v malém množství ferrokyanid sodný jako zpomalovač
ztvrdnutí neboli protispékací přípravek. V některých
místech a případech je ale jeho používání zakázáno,
protože způsobuje znečištění vod a půdy a škodí rostlinám, živočichům, vozidlům i zařízením komunikace.
Posypový materiál můžeme skladovat ve speciální
nádobě, které jsou k dostání v několika velikostech.
K samotnému posypávání nejlépe využijeme posypový
vozík se zásobníkem, rovněž o nejrůznějších objemech. Většina vozíků je opatřena třemi regulovatelnými otvory, ovládanými páčkou na rukojeti. Rám vozíku
bývá z lakované oceli, nádoba a rozmetací talíř z odolného plastu.

Sněhová fréza – místo dřina zábava
Nekonečnou dřinu, namožená záda a unavené ruce
si můžeme uspořit, když si na odklízení sněhu poří-
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KDYŽ KLADIVO SVĚTOVÉ.......
TAK JEDINĚ BEZUHLÍKOVÉ OD

Koupíte u všech autorizovaných prodejců po celé ČR.

www.hitachi-powertools.cz

díme praktického pomocníka. Se sněhovou frézou se
nenáviděná šichta snadno promění v zábavu, při níž
si dopřejeme prospěšnou dávku pohybu na zdravém
vzduchu. Výběr odklízecích mechanismů je na trhu
čím dál tím větší a současné sněžné frézy jsou většinou
velmi dobře funkční, i když jejich vývoj nepostupuje
tak překotně jako v jiných oblastech zahradní techniky. Samozřejmě se vylepšuje ergonomie a uživatelský
komfort, spolehlivost a výkon.
Tyto trendy se projevují především v menší spotřebě
paliva, zvýšeném výkonu a snížených emisích motorů. Významný krok vpřed představují hybridní frézy,
u nichž lze v nejbližších letech očekávat postupné
snižování cen. I v ostatních kategoriích fréz se brzy budeme setkávat se stále větším množstvím elektroniky,
od ovládacích prvků či autopilotů až po elektronicky
řízené motory.

Elektrické hrablo
Velmi praktickým a relativně lehkým pomocníkem,
s nímž si poradí i většina žen, je elektrické hrablo,
které dokáže bez problémů odklidit čerstvě napadaný
sníh do výšky až 20 centimetrů v šířce 30 centimetrů.
Tyto stroje jsou prakticky bezúdržbové, stačí je připojit
k venkovnímu prodlužovacímu kabelu. V nabídce je
mají prakticky všichni výrobci a pořídit si ho můžeme
velmi levně, již od zhruba 1000 korun.
Práce s elektrickým odhrnovačem je velice snadná,
protože vysokootáčkový rotor sám napomáhá pohybu
vpřed. Tlačítkem na rukojeti spustíme rotor, poháněný
přes převod výkonným elektromotorem s minimálním
příkonem 1000 wattů, který odhazuje sníh, usměrňovaný nastavitelným deflektorem, až do vzdálenosti
pěti metrů. Škrabka, po které zařízení lehce klouže,
vyčistí dlážděný či asfaltový chodník od posledních
zbytků sněhu.

I střechy a okapy je zapotřebí chránit
Nejběžnějšími zimními problémy staveb je tvorba rampouchů, nebezpečí pádu na kost promrzlého sněhu,
extrémní zatížení střechy a poškozování fasády. Sníh
sjíždějící ze střech váží stovky kilogramů a každoročně
způsobí velké hmotné škody, někdy i zranění. Riziko
poškození zdraví nebo majetku výrazně sníží kvalitní
sněhové zábrany a rozrážeče. Pro ochranu domu je
nejdůležitější samotné řešení střechy, její spád a vhodná střešní krytina. Na výběr a množství vhodných
bezpečnostních prvků podle klimatické oblasti bychom
měli myslet už při jejím projektování. Konkrétní sněhové pásmo zjistíme z takzvané sněhové mapy, která
je přílohou normy Zatížení stavebních konstrukcí a je
vytvořena podle podkladů Hydrometeorologického
ústavu.
Na horách se žlaby umísťují hluboko pod hranu
střechy, kde zůstanou chráněny před sesuvem sněhu.
Výběr sněhových zábran a ostatních bezpečnostních
prvků je nutné konzultovat s projektantem a s výrobci

96 | BYDLENÍ

krytiny, kteří mají k dispozici speciální tabulky, z nichž
lze vyčíst vhodný druh a především počet zábran.
Pokud máme starší rodinný domek nebo nevyhovující
krovy, rozhodně bychom se měli poradit i se statikem.
Největší nebezpečí pro střechy budov nastává, když
napadne více než půl metru sněhové pokrývky. Zatímco kubík čerstvého sněhu váží asi 100 kilogramů, starý
mokrý sníh je až 3x těžší. Nejtěžší a nejnebezpečnější
je sníh, který padá, když se teplota vzduchu pohybuje
kolem 0 °C. Za jediný den dokáže na horách napadnout až metr sněhu, ve městech zhruba 30 centimetrů.
Do nadmořské výšky 400 m n. m. není protisněhová
ochrana nutná. V oblastech mezi 600 a 900 m n. m.
je třeba instalovat speciální zachytávače a rozrážeče

INZERCE

sněhu. Ve vysokohorských zátěžových oblastech se
podle stavebních norem musí na okraj střechy namontovat účinnější zábrany v podobě desky nebo tyčového
zátarasu. Sněhové zábrany se doporučuje umístit na
střechy o sklonu větším než 10 stupňů. Obvykle je tvoří
jedna či více trubek, osazených do konzol, které se liší
podle druhu krytiny a instalují se v jedné či více řadách
nad sebou.
Dalším typem jsou zábrany deskové, tvořené kovovým roštem nebo perforovanou deskou. Existují také
atypické sněhové zábrany, například speciální háky, do
nichž se obvykle vkládá dřevěná kulatina. Pohledově
neruší, takže jsou vhodné například na stavby v chráněných územích. Mezi další bezpečnostní prvky patří

rozrážeče sněhu nebo speciální tašky s výstupky které
sjíždějící masu roztrhají na menší díly.
Zábrany nemusíme instalovat po celém obvodu
střechy, určitě by ale měly být nad vchody, chodníky,
parkovišti nebo tam, kde potřebujeme chránit přilehlý
majetek. Naopak v místech, kde nebezpečí nehrozí,
raději necháváme sníh ze střechy volně sjíždět. Ulehčíme tak krovům a vyhneme se potížím s rychlým táním
větší masy sněhu v jarních měsících.

Aby žlaby vydržely
Kalamita nehrozí jen při velké sněhové nadílce, ale
i tehdy, když začne masa sněhu roztávat. Sesouvající se
těžký sníh pak může poškodit okapy. Sněhové zábra-
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ny dokážou toto nebezpečí snížit, do okapu pustí jen
vodu. Pokud je ale nemáme, můžeme problémům
předejít jinak. Jednou z možností je použití systému
zpevňujících úchytů v kombinaci s dvojitými háky,
které okap zpevní, nebo lze okapový systém zapustit
pod úroveň dráhy sjíždějícího sněhu. Můžeme také
na zimu okapový systém demontovat. Dalším řešením
je umístit žlaby i svody hluboko pod hranu střechy,
kde zůstanou chráněny. Tato technologie montáže
se běžně využívá na horách. Při výběru okapového
systému v oblastech se značnými sněhovými srážkami
a velkým výkyvem teplot je podstatná především jeho
pevnost. Nejlépe se hodí okapy z pozinkovaného plechu s bezúdržbovou povrchovou úpravou, použitelné
jsou i měděné či titanzinkové, plastovým se však určitě
vyhneme.
Topný kabel a vhodně zvolená regulace zabezpečí
volný odtok vody ze střešního pláště, průchodnost
žlabů a svodů a odstraní nahromaděný sníh. Regulace s vhodně umístěnými čidly na různých místech
střechy bez problémů hlídá 24 hodin denně kritickou
kombinaci teploty a vlhkosti. V situacích, kdy podle
zkušenosti dochází ke vzniku rizikových komplikací,
spíná funkci systému. Systém se automaticky vypíná,
když teplota stoupne nad nastavenou hodnotu nebo
vlhkost ze sledovaných míst vymizí.

Vyhřívané chodníky
Stejně jako jsme si zvykli mít doma topení v podlaze,
můžeme si dopřát i vyhřívané chodníky. Příjezdové
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cesty a chodníky lze vyhřívat elektrickým kabelovým topným systémem. Používají se topné kabely se
zvýšenou mechanickou odolností, které se ukládají
do betonové desky nebo pískového lože pod finálním
povrchem chodníku z asfaltu, případně do zámkové
dlažby. Termokabely se musí pokládat rovnoměrně na
čistou podkladní plochu, zbavenou ostrých předmětů,
které by mohly způsobit jejich poškození. Při pokládce
musí být dodržena pravidelná vzdálenost mezi jednotlivými smyčkami kabelu, která musí být shodná se
šířkou smyček.
Systém ochrany venkovních ploch před tvorbou náledí
pracuje po nastavení termostatu zcela automaticky. Je spínán pouze při současném výskytu vlhkosti
a zámrzné teploty ve sledovaných plochách a pracuje maximálně ekonomicky. Na chráněných plochách
automaticky udržuje v době srážek teplotu „nad
nulou“, takže v zimních měsících dochází k průběžnému odtávání napadaného sněhu. Zajišťuje tak bezpečnost automaticky 24 hodin denně. Když zatoužíme
po vyhřívaném chodníčku, můžeme kromě specialistů
využít služeb téměř všech firem, které se zabývají
podlahovým vytápěním. V žádném případě se do díla
nikdy nepouštíme sami, pokládka elektrických kabelů
ve venkovním prostředí vyžaduje vysokou odpornost
a znalost celé problematiky včetně bezpečnostních
norem.

Foto: Schutterstock.com

CESTOVÁNÍ

ADRENALIN

D
JIŽ O
TOR
IA
D
LA
LŮ G
ODE
M
Y
.)
CEN
ck Ed

,0
9
.9
4
1
1

0 Bla
r X45
diato
la
G
l
ode
TP (m
PH a
vč. D

PROFESIONÁLNÍ UŽITKOVÉ ČTYŘKOLKY
Nadstandardní záruky, zázemí tradiční české firmy, obrovské skladové zásoby dílů
a příslušenství trvale skladem, největší dealerská síť v ČR i SR!
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Čtyřkolky Gladiator - nejprodávanější čtyřkolky ČR a SR!
www.ctyrkolky.cz
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NOVÉ BYDLENÍ?
Je vám přes dvacet a chcete se postavit na vlastní nohy? Nebo
padesát a chcete velký dům vyměnit za nízký bungalov svých snů?
Ať tak či tak stojíte na prahu něčeho velkého. Plánujete nové
bydlení, nový start života. A možná se vám bude hodit pár rad.
Kde sehnat potřebné finance? Jak vybrat ten správný byt? Na co
všechno dát pozor?

INZERCE
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Asi nejprve začneme těm financemi. Pokud nemáte
potřebný kapitál, budete zřejmě váhat mezi úvěrem
ze stavebního spoření, nebo hypotékou. Začneme tedy
hypotékou.

vat. V těchto okamžicích pomůže finanční konzultant.
A jaké životní změny máme konkrétně na mysli?
•

Půjčujeme si na bydlení
Že je půjčka na vlastní bydlení jedna z mála rozumných půjček, na tom se shodnou snad všichni finanční
poradci a konzultanti. Investice do vlastního bydlení je
v době nízkých sazeb hypoték jistě správným rozhodnutím.

•

Hypotéku nepotřebují jen mladé rodiny, ale i páry, kterým již děti vylétly z hnízda a chtějí si pořídit chatu na
letní sezónu či se chtějí přestěhovat z rodinného domu
za městem zpátky do centra. Ze statistik vyplývá, že

•

I když jste “ukázkový” zaměstnanec a banka vám
nabídne dobrou sazbu, může se stát, že sazbu
podmíní uzavřením životní pojistky nebo dalším
produktem. Finanční konzultant vám pomůže
vyjednat nízkou sazbu i bez těchto podmínek.
Ušetřit tak můžete i tisíce korun ročně.
Ačkoliv pro případ ztráty zaměstnání existuje pojištění, není snadné na plnění dosáhnout. Pojistné
smlouvy pro tyto případy totiž obsahují spoustu
výjimek a finanční konzultanti je nedoporučují.
V těchto případech můžete banku požádat o odklad splátek jistiny. To ale neznamená, že nebudete nic platit. Banka po vás bude stále chtít úroky,
které v prvních letech tvoří většinu splátky. Může
se tak snadno stát, že i tak pro vás splátky budou
představovat problém. Nejlepší je s konzultantem
nasimulovat rodinný rozpočet při mateřské dovolené a být připraven.
Po rozvodu může hypotéku jeden z manželů
převzít. Počítejte ale s tím, že bude muset bance
prokazovat výši svého příjmu a banka bude jeho
žádost schvalovat a posuzovat stejně jako novou
hypotéku.

Jaké zádrhely mohou nastat?

o koupi vlastního bydlení na hypotéku uvažují dvě
třetiny lidí a téměř polovina z nich za tímto účelem
spoří. Průměrně lidé naspoří za účelem pořízení vlastní
nemovitosti 485 tisíc korun. Tato částka představuje
tzv. akontaci, tedy vlastní zdroje, zbytek financují
hypotéčním úvěrem. Jak dále vyplývá ze statistik, tyto
vlastní úspory představují zhruba 20 % z průměrné
výše hypotéky, která je podle dlouhodobých statistik
překračuje 2 100 000 korun.
Život s hypotékou ale není neměnný. Přijdou životní
situace, které mohou splácení hypotéky zkompliko-
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Chcete zakoupit nemovitost, na kterou má současný
majitel hypotéku? Žádný problém.
S bankou si vyřídíte vaši hypotéku stejným způsobem,
jako kdybyste kupovali kteroukoli jinou nemovitost.
Banky se mezi sebou umí “domluvit”, a tak vaše banka
nepošle peníze kupujícímu, ale rovnou na jeho hypotéční účet. Dojde tak ke splacení hypotéky a výmazu
zástavního práva. Případně můžete hypotéku od
prodávajícího převzít, ale většinou se vyplatí uzavřít
novou. Spolu s finančním konzultantem dokážete
dosáhnout na skutečně dobré podmínky.
Chcete hypotéku a nejste zaměstnanec?
Přístup jednotlivých bank se v tomto případě velmi liší.
Zatímco některé umí akceptovat i hrubé příjmy, jiné
budou trvat na posouzení příjmů před zdaněním. Na
trhu najdete i produkty, kde není třeba příjem dokazovat, ty jsou ale zpravidla o několik procent dražší.
V tomto případě vám dobrý konzultant dokáže ušetřit
i tisíce korun měsíčně

Máte stavební spoření?
Další z možností je již zmíněný úvěr ze stavebního
spořeni. Jeden z nejpopulárnějších, ale také nejčastěji
diskutovaných bankovních produktů je u nás klientům
dostupný od roku 1993.
Dokonce i v době, kdy hypotéční úvěry jsou velmi levné, stavební spoření nabízí několik nepominutelných
výhod. Jednak zde spoříte a vaše naspořené prostředky jsou úročeny nepoměrně vyšší sazbou než jiné spo-

JAK DALEKO JSTE UŽ DOŠLI?
Kvalifikovaná montáž alarmů od špičkového výrobce Jablotron, pro Váš nejen bezstarostný
rodinný život. Dokážeme provést montáž do jakéhokoliv prostoru ať už ve stavu výstavby
nebo stavu hotovém. Nebojte se, udělat krok správným směrem... k naší firmě, která Vám
zaručí tu nejvyšší kvalitu montáže
a následné péče.

www.alarmservisasp.cz

tel.: +420 608 971 070

info@alarmservisasp.cz
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řicí programy, protože zahrnují i příspěvek od státu až
2000 Kč ročně. Jednak pro případ, že potřebujete úvěr,
bude úrok z něj fixován na celou dobu splácení, která
u některých stavebních spořitelen může být až 30 let.
To je srovnatelné s hypotéčními úvěry, jejichž úročení
se ovšem mění podle toho, na jak dlouhou dobu fixaci
sjednáte. Při roční fixaci je úrok nízký, pokud ovšem
chcete úrok fixovat na delší dobu, bude vyšší a nejspíš
se dostanete na prakticky stejný, jaký vám nabídne
stavební spořitelna.

Vybíráme nemovitost
Pokud máme jistotu, že dosáhneme na nemovitost,
obvykle začneme nějakou vhodnou hledat.
Nákupu nemovitosti předchází rozhodnutí, k jakému
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účelu bude sloužit. Zda ji majitel bude užívat pro vlastní
potřebu, nebo ji bude pronajímat, protože podle toho
se liší i kritéria výběru. Někdy jde i o kombinaci obojího – koupíme nemovitost, pronájmem budeme splácet
hypotéku a po několika letech ji využijeme pro vlastní
bydlení.
Na vlastní bydlení je kladen vyšší nárok než na byt určený k pronájmu. V obou případech však bývá rozhodující
pořizovací cena. Dalším důležitým aspektem je velikost.
Vlastní bydlení majitelé vybírají podle počtu členů
domácnosti, pro pronájem je ideální menší až středně
velký byt 2+kk, protože si rychle najde podnájemníky.
Podstatná je také lokalita, ve které by neměla chybět
zeleň, dobrá občanská vybavenost se školami a obchody a ve větších městech i snadná dostupnost do centra.

Kromě ceny, velikosti a lokality je potřeba hodnotit
rovněž další parametry, například balkon či možnost
parkování. Při výběru nemovitosti lidé zvažují také
orientaci do světových stran a podlaží. Zatímco senioři
a rodiny s malými dětmi upřednostňují nižší patra, případně domy s výtahem, jiní klienti nedají dopustit na
výhledy z vyšších pater. Výhody pěkného výhledu, terasy a zajištěného parkování lze zhodnotit i při pronájmu. Lidé vždy vyžadují kvalitní stavbu, ale není pro ně
rozhodující, zda jde o starší nemovitost či novostavbu.
Byty ve starší zástavbě jsou často levnější či se nacházejí na lukrativnějších místech než nové domy. Pokud
jsou ve stavu před rekonstrukcí, dávají novým majitelům příležitost upravit si interiér zcela podle vlastních
představ.
Poptávku po bydlení však nelze paušalizovat. Každý klient je jiný a každý má jiné priority. Někdo má
o vlastním bydlení konkrétní představu a je připraven
vyčkat na vhodnou odpovídající nabídku, jiný je ochoten se přizpůsobit.

Chcete bydlet v novém?

Celorepubliková anketa, kterou provedla RCCS v závěru loňského roku k tématu preferovaných kritérií při
výběru nemovitosti, potvrdila, že se lidé řídí především
cenou a velikostí a následně lokalitou. Překvapivé
bylo, že stav bytu včetně dispozičního řešení byl odsunut až na čtvrtou příčku, přičemž dotázaní odpovídali,
že jsou připraveni stávající podobu upravit podle svých
potřeb, případně se s ní vyrovnat. Naopak více se lidé
zajímají o energetickou náročnost nemovitosti, a to
jak v případě koupě pro vlastní bydlení, tak pro pronájem. Uvědomují si, že ceny energií se neustále zvedají,
a chtějí mít jistotu, že budou do budoucna schopni své
účty zaplatit. Jsou si vědomi toho, že díky energeticky
úspornému bydlení mohou výrazně ušetřit a u bytů na
pronájem získávají výhodu nižších poplatků.

Zatím jsme si povídali o tom, jakou nemovitost vybrat,
pokud chceme zakoupit něco již hotového. Mnoho z nás má ovšem sen o vlastním bydlení v novém.
Vzhledem k cenám energií velmi často padne volba na
nízkoenergetické bydlení. Velmi často bývá kombinované i s bydlení inteligentním.
Pojďme se tedy podívat nejprve na nějaké zásady, které platí při stavbě energeticky úsporných domů.
Nízkoenergetické a pasivní domy jsou dnes trendem
a jejich výstavbu prakticky prosazují i stavební normy. Konzervativněji uvažující stavebníci je však stále
vnímají jako finančně nákladnější variantu, což ovšem
právě při vhodně zvoleném konceptu nemusí být
pravda.
Díky zkušenostem ze zahraničí a především pak z německy mluvících zemí mnozí tuzemští odborníci vědí,
že u nás stále ještě přežívají stavitelské stereotypy. To
se týká nejen obecně nižší úrovně kvality staveb a projektů, ale i uvažování lidí, kteří si chtějí postavit nový
dům. Navzdory stoupajícím počtům kvalitních energeticky úsporných domů, které by obstály i v cizině,
je přetrvávajícím snem českých stavebníků velký dům
s mnoha komplikovanými prvky. Moderní energeticky
úsporné domy přitom nejsou ničím jiným než stavbami
s velmi jednoduchým, většinou obdélníkovým půdorysem. Jsou orientovány velkými prosklenými plochami
na jižní stranu, aby měl dům potřebné solární zisky,
které při kvalitní tepelné izolaci obvodových stěn
i střechy slouží jako přirozený zdroj tepla zejména
v zimním období.
Úkolem stavebních odborníků, kteří se zabývají
energetickými koncepty dnešních domů, tak nadále
zůstává především vysvětlování základních pojmů
a principů. V podstatě jde o to pochopit, že v případě
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Nejdůležitější kritéria výběru nemovitosti dle pořadí
1. velikost, cena
2. lokalita
3. orientace do světových stran, patro, balkon, parkování, zateplení a ekonomická náročnost bytu (spotřeba
energií, provozní náklady)
4. stav bytu, půdorys, volba mezi novostavbou a starší nemovitostí
5. občanská vybavenost lokality − škola, školka, obchod, zastávka, hřiště
6. sousedé
Zdroj: celorepubliková anketa RSČS provedená v závěru roku 2014

touhy po energeticky úsporném bydlení nejde primárně o množství nakoupené izolace či cihel, ale o to,
aby stavba ve výsledku co nejvíce odpovídala definici
nízkoenergetického či pasivního standardu, který je
však v našich klimatických podmínkách docela obtížně
dosažitelný. Proto pochopitelně není nutné za každou
cenu dosahovat magického požadavku energetické
náročnosti vyjádřeného číslem 15 kWh na metr čtvereční za rok. Mohlo by se to totiž významně prodražit,
čímž se opět dostáváme k důkladnému plánování
a chytrému konceptu bydlení, který šetří nejen energii,
ale také finance.
Kromě nastavení optimálních energetických parametrů je však během realizace klíčové věnovat pozornost
i řadě nejrůznějších detailů. Vybrat kvalitní okna,
dobře zvolit vytápěcí systém či třeba doplnit stavbu
esteticky působícími a zároveň maximálně funkčními
stínicími prvky. Opravdu kvalitní koncept domu, ve
kterém dnes navíc nutně klademe zvýšený důraz na
energetické úspory, představuje naprostý základ pro
to, abychom nakonec dosáhli bydlení vysoce komfort-
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ního, energeticky efektivního, zdravého a také finančně přijatelného.

Chcete žít v inteligentním domě?
Pokud už jsme se rozhodli pro koncept energeticky
úsporného domu, neznamená to ovšem, že tento dům
zároveň nemůže být domem inteligentním. V čem
se ale přesně bydlení v chytrém domově liší od toho
„obyčejného“? A jaké možnosti nám dnes technologický pokrok nabízí?
Jistě jste si všimli, že slovo chytrý, inteligentní nebo
smart je zkrátka v kurzu. Z běžných věcí okolo nás
v průběhu posledních let „zchytřelo“ snad vše od
hodinek až po chladničku. Módní „smart“ vlna se nyní
chystá ve velkém vtrhnout i do našich domovů, které
nabízejí chytrým technologiím celou řadu příležitostí
pro uplatnění. V ideálním případě by se bydlení v chytrém domě mělo vyznačovat vyšším pohodlím, automatizací mnoha domácích činností a procesů, dokonalou
regulací spotřeby energií bez jakéhokoli plýtvání
včetně možnosti důkladného monitorování výsledků

www.burinka.cz

informační linka: 800 120 120

Stavební spoření lze uzavřít
z pohodlí domova a levněji
Už nemusíte chodit na pobočku pro smlouvu o stavebním spoření
od Buřinky. Vše si můžete vyřídit z pohodlí domova a smlouvu uzavřít
on-line. Zabere Vám to jen pár minut, a navíc ušetříte až 2 505 Kč.
Buřinka jako první na trhu přichází se sjednáním stavebního spoření on-line.
„Sjednání stavebního spoření nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár minut a smlouva je uzavřená
z pohodlí domova. Klient ušetří čas i peníze,“ říká Stanislav Oliva, produktový manažer Stavební
spořitelny České spořitelny.

Co získáte uzavřením smlouvy přes internet?
Ušetříte až 2 505 Kč za uzavření smlouvy. Ušetříte čas!
Navíc uzavřete spoření pohodlně a bezpečně. Můžete uzavřít smlouvu
i pro své děti.

Proč uzavřít smlouvu u Buřinky?
Zhodnotíte své vklady ročně až 3,4 % díky úroku od Buřinky
a státní podpoře až 2 000 Kč. Své úspory, po 6 letech včetně státní
podpory, můžete použít na cokoliv.
On-line sjednání smlouvy je pro Vás navíc levnější, vyjde na 495 Kč bez ohledu na výši cílové
částky, zatímco poplatek za uzavření smlouvy je u ostatních stavebních spořitelen v rozmezí
0,5 až 1 % z cílové částky. Ušetříte tak až 2 505 Kč. Smlouvu si můžete připravit doma on-line
prostřednictvím aplikace a po poradě s finančním poradcem už jen připravenou smlouvu
podepíšete.
Stavební spoření navíc otevírá cestu k úvěru ze stavebního spoření s nízkou úrokovou sazbou
garantovanou po celou dobu splácení. Úvěr až do 800 000 Kč bez zástavy nemovitosti můžete
využít především při modernizaci nebo rekonstrukci bydlení. Na úvěr ze stavebního spoření
s nízkou splátkou Vám vznikne nárok v okamžiku, kdy spoříte minimálně 2 roky a máte na účtu
alespoň 35 % cílové částky. Více informací získáte na www.burinka.cz.

a průběhu všech používaných chytrých funkcí. Technologie by také měly učinit náš život bezpečnější díky
včasnému odhalení nejrůznějších rizik od detekce
škodlivin ve vzduchu, přes snímače pohybu, až po senzory otevřených oken.
A co tedy, zjednodušeně řečeno, chytré bydlení vlastně
znamená?
V takovém tom klasickém pojetí by se dalo říct, že se
jedná o dům, kde je možné nějakým způsobem řídit
jeho funkčnost a to nejlépe i na dálku. Pohodlně můžete ovládat nejrůznější spotřebiče, zabezpečení domu
a např. s automatickou regulací topení i výrazně optimalizovat energetickou náročnost. Může to ale být
i takový dům, kde se vám budou automaticky natáčet
žaluzie v oknech podle úhlu slunečných paprsků.
Prostě chytré technologie mohou být integrovány do
jednotlivých spotřebičů, úroveň automatizace a spolupráce jednotlivých částí domácnosti se tak může
značně lišit - od jediného přístroje až po komplexní
systém řízení celého domu. Těmto technologiím je
možné podřídit třeba jen určité tematické oblasti
či jejich kombinace např. systém vytápění a bezpečnostní systém. Pojem inteligentní dům se obvykle
používá pro domácnost s plně automatizovaným
systémem všech oblastí bydlení a pokročilými funkcemi, cena takových propracovaných systémů se ale pro
rodinný dům může pohybovat ve statisících a výše.
Musíme si uvědomit, že koncepce inteligentních domů
je tu již pěknou řádku let. Bohužel problémem v mi-
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nulosti bylo obvykle uživatelsky nepřívětivé ovládání
těchto systémů. Jednoduše zde ještě nebyly potřebné
technologie. Ovládat topení, žaluzie či televizi pomocí
SMS asi nebylo úplně šťastnou volbou.
Naštěstí technologie pokročily a s rozvojem internetu,
telefonů a počítačů můžeme dnes již celkem pohodlně
obsluhovat domácí zařízení prakticky odkudkoliv a to
v reálném čase. Navíc s rozvojem chytrých telefonů
a tabletů k tomu ani nepotřebujete klasický počítač.
Inteligentní domácnost vám nabízí usnadnění a zautomatizování každodenních činností. Nejen, že nemusíte
před spaním myslet na to, jestli jste vypnuli televizi,
ale hlavní výhodou je, že pomocí jednoho systému
a z jednoho místa máte přehled a kompletním stavu
vašeho domu. Veškeré ovládání osvětlení, topení,
klimatizace, televize, zásuvek, žaluzií a dalšího se
integruje do jednoho celku a v konečném důsledku je
ovládání velice jednoduché a uživatelsky přívětivé.
Představte si, že při odchodu z domu, nebo třeba až
cestou do práce, jediným stisknutím tlačítka zhasnete
světla v celém době, vypnete nepotřebné spotřebiče,
zatáhnete žaluzie, utlumíte topení a zapnete alarm.
Naopak při příjezdu domů na vás bude čekat zapnutá
televize, napuštěná vana či roztopená sauna.

Foto: Schuttesrstock.com
zdroj: Nazeleno.cz, Broker Consulting

INZERCE

Když bydlíte
mimo dosah
zemního plynu,
existuje lepší
způsob vytápění
Vašeho domu ...

PRIMAGAS LPG VYTÁPĚNÍ
www.primagas.cz

HVĚZDY NAD HLAVOU
Prodlužte si hvězdné letní noci u Vás doma s kolekcí světel
LED Aneta Star a LED Pavla Star. Jsou to interiérová svítidla,
která se dají použít jako stropní nebo nástěnná a dodávají
se v několika rozměrech. Jejich předností
je vysoká úspora ele.
energie, oproti běžné žárovce až 90%,
dlouhá
životnost
a jsou vhodná pro
časté spínání (také
pro senzorové nebo
elektronické spínače). Cena svítidel je
od 890,- Kč včetně
DPH a zakoupíte je
na www.fulgur.cz

HLADKÉ KRÁJENÍ
Firma Ed. Wüsthof Dreizackwerk Solingen je jednou
z největších nožířských firem na světě, založena roku
1814. Wüsthof vyrábí nože špičkové kvality, s dlouhou
životností a zaručeným původem (Solingen je
mezinárodně chráněné označení původu
a registrovaná ochranná známka).
CLASSIC Blok s kovanými noži v limitované edici za zvýhodněnou cenu
6.999,-Kč obsahuje dva nože na
zeleninu, nůž na šunku, nůž na
chleba, kuchařský nůž, ocílku
a kuchyňské nůžky.
Zakoupit lze na
www.wusthof.cz.

nábytek
na míru

JAMES LIVING – SEVERSKÝ DESIGN, KTERÝ ZATEPLÍ
VÁŠ DOMOV
Navštivte naši stránku www.jamesliving-shop.cz pro
více inspirace a typů na bydlení ve skandinávském stylu.

skříně

knihovny
dělící stěny

kuchyně
komody
postele

SLEVA 22 % SLEVA 10 %
na vestavěnou skříň

na kuchyňskou sestavu

koupelnový nábytek posuvné
stoly a stolky dětské pokoje

ELEGANTNÍ I PRAKTICKÁ
Hledáte postel moderního vzhledu, ale zároveň vyžadujete
praktičnost? Pak je pro vás ideálním řešením postel Marga,
která je vyrobena z dobře udržovatelné regenerované kůže.
Čelo postele s nadýchanými polštáři je ideální pro lenošení,
čtení nebo sledování televize. Součástí postele jsou lamelové
rošty a úložný prostor.
www.casamoderna.cz

• jistota
• spolehlivost
• bezpečnost
Česká značka bezpečnostních kamer nejen pro domácnosti
Chraňte svůj majetek včas, poradíme Vám

www.cctv.inshop.cz
kamerové sestavy ( systémy)

BEZKONKURENČNÍ MODULÁRNÍ SMARTPHONE
Nejnovější smartphone z dílny Lenovo Moto Z je díky
tělu zkonstruovanému z nerezové oceli a prémiového hliníku mimořádně odolný a přitom tenký a lehký.
Jeho minimalistické tělo však skrývá nekompromisní
výbavu, kterou můžete navíc ještě vylepšit pomocí
doplňků Moto Mods. Zorganizujte třeba filmový maraton s přídavným projektorem Moto Insta-Share Projector nebo pořádný vánoční večírek s JBL reproduktorem a technologií SoundBoost.

Lenovo Moto Z
16 999 Kč

www.lenovo.cz

ODPOČÍVEJTE BĚHEM PODZIMU STYLOVĚ!
Podzim přichází v plné síle a přemluvit se ráno, abychom vylezli z vyhřáté postele, bude čím dál tím náročnější. Odpolední program bude mnohem častěji
plánován do teplého domova. Co také za chmurného
počasí dělat jiného, než se
zachumlat do deky, uvařit
si teplý čaj a pustit si nějaký
hezký film.
Aby byl váš odpočinek hodnotný, je důležité se obklopit kvalitními a příjemnými
lůžkovinami. Produkty značky Iittala v sobě snoubí jednak kvalitu, ale i příjemný
a líbivý design. Slibujeme, že
z teplé pohovky se vám už
vůbec nebude chtít!

NOVINKOU JE MULTIFUNKČNÍ STOLNÍ MIXÉR VITAL BLEND DIGI OD ETY
Tento vysokootáčkový mixér s příkonem 1800 W rozseká a rozmixuje
suroviny na velmi jemnou konzistenci a nezapotí se ani při zpracování ledu,
ořechů či velmi tvrdé kořenové zeleniny. V jeho 2,5l nádobě si tak hravě
připravíte vynikající domácí zmrzlinu, koktejly, pomazánky, nebo tolik
oblíbené smoothie – vinikající pro přípravu RAW stravy. Nádoba z Tritanu (lehký, odolný materiál), praktické pěchovadlo, nebo nůž blendeX
jsou dalšími benefity tohoto digitálního pašáka.
Více na www.eta.cz

MOTÚČKO: ELEKTRICKÉ MOTOROVÉ
KOLEČKO
Máte zahradu ve svahu? Bolí vás ruce a záda od strkání kolečka? Pak budete nadšeni motorovým kolečkem, neboli Motúčkem. Motúčko je poháněno vysoce kvalitním elektromotorem (sériový stejnosměrný 250-400 W,
12 V) a uzavřeným bezúdržbovým akumulátorem Panasonic (26 Ah, min.
450 aktivních nabíjecích cyklů). Na přání může být vybaveno též elektrickou
brzdou. Pojezdová rychlost je podle terénu 3 – 4,5 km/hod a uveze až 150
kg. Na jedno nabití vydrží Motúčko ve svižném zápřahu pracovat nejméně
jeden celý den. Má jednoduché intuitivní ovládání a mnoho verzí i příslušenství. Vybere si každý pracovní či technický gurmán a spokojenost je zaručena. Z patnácti tisíc majitelů Motúčka není ani jeden, který by si stěžoval.
S Motúčkem se stává každá dřina hračkou!

Ozdoby nejen na stromeček
Vánoční tipy
Vánoce se blíží a vy nevíte, čím udělat
radost svým blízkým? Přinášíme trochu

Advent už klepe na dveře, letos první adventní neděle připadla
na 27. listopadu. Baňky k Vánocům neodmyslitelně patří, ovšem
nemusíme je schovávat v krabicích až do Štědrého dne. Využít je lze
také jako dekorace, díky kterým bude advent o to slavnostnější.

inspirace z prodejen KiK .

Vánoční dekorace

Tradiční Vánoce

Nejkrásnější svátky roku se pomalu, ale jistě blíží. Jedi-

Chcete zažít krásné vánoční svátky tak trochu ve stylu našich babiček?

nečnou adventní atmosféru vykouzlí nejen kouzelné

Potom určitě nemohou chybět svíčky, andělské zvonění, nebo ozdoby

svícny, ale hlavně perfektně připravená štědrove-

z přírodnin. Vše nakoupíte v obchodu Almara Shop.

černí tabule. Prémiový online designový obchod DesignVille.cz vám přináší několik
kousků inspirovaných elegancí skandinávského designu jako inspiraci.

Vše pro vánoční výzdobu
Nová kolekce od Tchibo s výrobky pro vánoční výzdobu nenechá žádná přání nesplněna. Přináší totiž pořádnou porci nápadů na doplňky či bytové dekorace, které pomohou vykouzlit sváteční atmosféru při radostném očekávání Vánoc!

Doby, kdy jsme si vychutnávali rozpustné kávy
a různé kávové náhražky, jsou dávno pryč. Na
trhu jsou kvalitní a cenově dostupní pomocníci,
kteří Vám dokáží v pár krocích připravit kávu jako
z Vaší oblíbené kavárny. Italský kávovar Saeco Incanto je tím pravým důvodem, proč svůj domov
milovat více než kdy před tím. Dokáže ve Vás

SERY*

Dopřejte pod stromeček
svým blízkým chvíle relaxu

SLÍBIT
DODRŽET?
ŽÁDNÝ
PROBLÉM.

vzbuzovat pocit pohody a relaxace, kterou si užíváte během vychutnávání lahodného šálku kávy.
Kávovar nabízí možnost výběru z mnoha druhů
káv od espresa až po latte macchiato.

Multifunkční hrnec
Hrnec Tefal o objemu 1,2 litru je užitečný
pomocník do každé kuchyně, šetří čas i peníze. Za zlomek času vykouzlí teplou polévku i milkshake. Jediný přístroj, který pokrm
uvaří, rozmixuje a udrží teplý po 40 min.
Příprava polévek nebyla nikdy jednodušší!
Překvapí vás 4 automatické programy (4-25
min) pro přípravu polévek a pokrmů: krémová polévka, vývar s kousky, přesnídávky,
mixování. Příjemná je i funkce pro snadné
čištění.

Stolní mixér Electrolux PerfektMix
ESB2500
Neradi po ránu zápasíte s technikou? Nevadí. Stolní mixér
Electrolux je vždy připraven k použití. Stačí vložit vámi zvolené
přísady do nádoby, nasadit na jednotku mixéru a stisknout pulzní
tlačítko. Láhev se velmi snadno udržuje, její víčko funguje
také jako náustek. Stačí ji tedy odejmout od základní
jednotky a můžete vyrazit do dalšího dne. PerfektMix je vyroben z odolné nerezové oceli. Robustní
plastové nádoby mixéru, které slouží zároveň jako

STŘEŠNÍ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM, KTERÝ
DOKÁŽE VÍCE.
S Zambelli produkty střešního odvodňovacího
systému to můžete udělat velmi jednoduše.
Celá Zambelli produktová řada se vyznačuje
maximální ochranou proti povětrnostním
vlivům a dlouhou životností. Rozsáhlý sortiment umožňuje absolutně přesnou montáž.
Dodatečně Vám také poskytujeme podporu
s montážními tipy jak na naší webové stránce, tak na Youtube. Prakticky použitelný, esteticky dokonalý a přitom ještě hospodárný
– to je střešní odvodňovací systém made by
www.zambelli.com
Zambelli.

láhve, jsou zcela bez obsahu nebezpečného bisfenolu A, neabsorbují chuť ani zápach. K mixéru jsou
dodávány 2 láhve s víčkem, další je však možné dokoupit. Navíc jsou vyrobeny ze speciálního plastu
Tritan od značky Eastman, díky čemuž jsou odolné proti
otřesům a nárazům. Zakoupíte na kasa.czčištění.
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PŘEDPLATNÉ bydlení
OBJEDNÁVKOVÝ KUPÓN
JMÉNO A P ŘÍJMENÍ: ......................................................................................................................................................................................
ULICE: ............................................................................................................................................................................................................
MĚSTO A PSČ: ...............................................................................................................................................................................................
E-MAI L: ............................................................................................... TELEFON: .........................................................................................
VZDĚLÁNÍ: ........................................................................................... VĚK: .................................................................................................
ZPŮSOB PLATBY: složenkou typu A (k vyzvednutí na každé poště)
		bankovním převodem (na číslo účtu 2493861309/0800)
Objednávku a případně vyplněnou složenku zašlete na adresu: IN publishing group s.r.o., Boleslavská 139, 250 01 Stará Boleslav,
platbu proveďte na účet: 2493861309/0800. Časopis je možné si objednat i elektronickou cestou na www.moje-bydleni.com
V případě dotazů pište na e-mail: info@inpg.cz
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MODERNÍ BYT

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

S RETRO PRVKY

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

PROČ VOLIT PŘEDPLATNÉ?
1.
2.
3.

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

STARÝ BYT V NOVÉM KABÁTĚ
spigl_bydleni_11_2016.indd 1
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

TŘETINU ŽIVOTA
PROSPÍME

KAMNA NEBO KRB?

Koupelna, kde je
radost relaxovat.
Zavřete na okamžik oči
a vychutnejte si ve své
koupelně chvíli klidu,
pohody a odpočinku.
Pomohou vám styloví
pomocníci značky
BEMETA®.
U nás najdete věšáky, háčky
a držáky ručníků, mýdlenky,
dávkovače tekutého mýdla,
poličky, držáky kartáčků
i toaletního papíru, WC
komplety, kosmetická
zrcátka, odpadkové koše
a mnoho dalšího vybavení.
KVALITA
Koupelnové doplňky BEMETA
DESIGN jsou vyrobeny
z pochromované mosazi
nebo nerezu a jsou tedy
vysoce odolné proti oděru.
V neposlední řadě se velmi
dobře udržují a čistí.

www.bemeta.cz
Naše doplňky zakoupíte na eshopu www.bemetashop.cz
K dostání také v koupelnových studiích a řetězcích.

VINYL ...

PROSTĚ DOKONALÁ
PODLAHA
Výhody vinylových lamel:
 zvuková izolace
 odolnost vůči vlhkosti a opotřebení
 rozměrová stálost
 snadná údržba a opravitelnost
 dokonalá imitace dřeva nebo kamene
 ideální pro alergiky

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 57x v ČR

sledujte náš facebook
www.facebook.com/koberce.breno

BRENO.cz

