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STĚHUJEME SE NA TERASU

Smart
Chytrý

Stohovatelný tlakový hrnec,
který umí šetřit místem.
Tlakový hrnec, který vám ušetří až 70% času
a výrazně tak sníží i náklady na přípravu jídel.
A navíc ušetří místo, neboť jeho
speciální tvar, umožnuje hrnce
do sebe zasouvat (stohovat).
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KUCHAŘKA

ŠETŘÍ MÍSTO

A AŽ 70% ČASU

Volitelné příslušenství k dokoupení:
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A POZÁRUČNÍ
Přehled
nabízených
litráží.

Skleněná poklice,
silikonové těsnění
a parní nástavba.

Ukázka
stohování
hrnců.
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Editorial
Máj lásky čas, říkáme si nostalgiky ve chvíli, kdy zase a znovu
letní teploty vystřídá taková zima,
že spěcháme zapnout topení. Na
romantické procházky to asi tento
víkend opět nevypadá, díky Bohu
už alespoň nemrzne a my nemusíme
uklízet truhlíky s květinami každý
večer do tepla. Ovšem daleko je do
časů, kdy jsme se v květnu koupali
a v májovém průvodu (ne, že by mi
bylo líto, že už jako pitomci nepochodujeme s mávátkama a v bílých
podkolenkách) si vykračovali v letních sukénkách. Pomalu mám pocit,
že většina národa už rezignovala a
doplnila svou domácnost krbovými
kamny, u kterých není člověku trapné zatopit si i v červenci. Zbytek
národa se sice taky klepe zimou,
ale hrdě ji přežívá ve svetru. A vy,
naši milí čtenáři jistě patříte do

skupiny třetí - těch, kteří ve svém
bytě neustále něco zdokonalují a
budují, nakupují a zařizují, prostě
se snaží, aby měli ten svůj byteček,
či domeček co nejkrásnější. Vy se
jistě zahřejete prací… A pokud si
po hezky prožitém dnu budete chtít
sednout se sklenkou v ruce, určitě
INZERCE
vás potěší náš časopis.
Přečtete si v něm jednak, jak zařídit
kuchyň, obývák či dětský pokoj, jak
vybrat kytičky na balkón, nebo jak
si prodloužit obývák až na zahradu.
Poradíme vám, jakou vybrat střešní
krytinu a okna, která by slušela
vašemu domu. Samozřejmě přineseme i spoustu novinek pro dům a
zahradu.
Užívejte si konec jara a těšíme se na
vás zase za měsíc
Iva Nováková, šéfredaktorka
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Ondřej Bank

JAK DÁT INTERIÉRU

NOVÝ VZHLED?

Změna je život, a mnozí z nás tento slogan aplikují i na svůj domov. Máte
chuť ho nějak proměnit, ale nechcete investovat do nového nábytku? Stačí si
promyslet, jak dát prostoru novou image pomocí vizuální proměny. Pusťte se
do kreativních hrátek se stěnami, barvami a tapetami!
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Je to jednoduché, nezruinuje to peněženku a výsledný
efekt je zaručen. Vsaďte na novou malbu nebo tapety.
Místnosti v nových barevných odstínech domácnost
oživí a nápadité tapety jí dodají šmrnc. Jednolitým
bílým stěnám odzvonilo. Do interiérů se vrátil styl barvených nebo obložených stěn, ale módní trend doporučuje je takto vyzdobit jen do jedné třetiny. Z možností, jak na to, se až zatočí hlava: vedle kontrastního
vymalování nebo tapetování móda fandí keramickým
obkladům, napodobeninám přírodních materiálů,
dekorativním samolepkám nebo třeba plastovým palubkám. Světlé i tmavé odstíny, mramorování, barevné
motivy stříkané nebo tupované přes šablony, barevnými lazurami a laky natřené obklady stěn – to všechno
je dovolené. Jen je třeba sladit zařízení pokoje s barvou stěn tak, aby celek působil harmonicky a vyváženě.

Nejdřív nově vymalovat
Ze všeho nejdřív bychom se měli zamyslet nad barvou
stěn všech místností v bytě, aby svou harmoničností
vytvořily celkovou atmosféru domova. Nechte na sebe
působit barevné spektrum emocionálně. Tvrdí se, že
každá barva něco vyzařuje, například zelená vám
přinese vyrovnanost a svobodu v rozhodování a myšlení, modrá zase navodí vnitřní klid, oranžová navodí
optimismus, atd. Jenže proč se nutit třeba právě do
oranžové, když nám není sympatická? Rozhodujte
se podle svého gusta, jen vezměte v potaz základní
charakteristiku i vzhledem k optickému vztahu k prostoru: teplé barvy a jejich světlé odstíny působí vesele,
lehce, povzbudivě, místnost opticky rozšiřují a oživují.
Teplé barvy tmavých odstínů uklidňují. Studené barvy
ve světlých odstínech jsou psychicky pasivní, navozují
pocit čistoty a svěžesti, opticky ustupují do pozadí
a rozšiřují prostor. Studené barvy v tmavých odstínech
působí chladně a opticky prostor prohlubují. Důležitá
je i kombinace barev, kterou můžeme navodit různou
atmosféru – od příjemné a uklidňující až po nepříjemnou, neurotickou nebo dokonce depresívní. Záleží
zkrátka na vaší letoře, který barevný styl vám dělá
dobře.

Dobré rady
Dnes je k dispozici bohaté spektrum barev, ale pozor - barvy na vzorníku vypadají trochu jinak než
ve skutečnosti. A nikdy je nevybírejte pod umělým
osvětlením, vždy jen na přirozeném světle. Počítejte
předem s faktem, že barvy v kbelíku, po nanesení a po
zaschnutí nejsou stejné, vždy vyblednou, a tak změní
odstín. Málokdo má takovou představivost, aby si na
základě barvy ze vzorníku, kterou vidí ve velikosti 2×4
cm, dokázal představit, jak bude působit v ploše stěn
celého pokoje. Proto, když si mícháme barvu sami,
nejprve na zkoušku několikrát natřeme místo, které
není tolik vidět a pomocí horkovzdušné pistole nebo
fénu urychlíme vyschnutí. O totéž požádejte případně
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i objednaného profesionálního malíře pokojů.

Čím vymalovat?
Druhů barev je také na výběr mnoho. Takzvané glejové se prodávají se ve formě prášku, jsou rozpustné
ve vodě a trochu méně kvalitní, ale vzdušné. Vápenné
barvy se hodí zejména do vlhkého prostředí s nebezpečím vzniku plísní, například v případě nedokonale
izolovaných staveb nebo rekreačních chalup; používají
se pouze na nové omítky nebo na předchozí vápenné
nátěry. Hliníkové barvy mají vysokou prodyšnost a relativně nízkou cenou. Jejich nátěry neodolávají vodě,
nejsou odolné při otírání za sucha a lze je snadno
odstranit před dalším malováním. Disperzní barvy mají
vysokou krycí schopnost, prodávají se jako odolné proti otěru za sucha, respektive za mokra, jsou omyvatelné, ale na úkor nižší prodyšnosti. Latexové jsou odolné, lesklé, omyvatelné, ale s nízkou prodyšností. Na
trhu jsou i bio barvy, které se vyrábějí na bázi přírodní
pryskyřice, používají se pro nátěry v interiéru, například na omítku, beton, zdivo, sádrokarton nebo i na
tapety. Pak existují i univerzální nebo naopak speciální
barvy pro určitý povrch, například na sádrokarton.
Pokud si přejete neobvyklý barevný odstín, můžete ho
docílit plnotónovým koncentrátem s obsahem velkého
množství barevných pigmentů, který se přimíchá do
bílých glejových, latexových a disperzních barev.

Už jenom omyvatelné!
Kdo to už vyzkoušel, zůstane u nich: omyvatelné barvy
jsou výdobytek, který docení zejména rodiny s dětmi
a majitelé domácích zvířátek. Vlhkým hadříkem nebo
houbičkou z nátěrů lehce odstraníte šmouhy nebo
jinou nečistotu. Barev je na trhu velké množství. Při
výběru si ujasněte, do jakých prostor budete barvu
pořizovat. Je velká pravděpodobnost, že bude zeď
namáhána a bude ji potřeba často omývat? Pak musíte
zvolit kvalitnější nátěr než v případě, že omyvatelnou
barvu pořizujete jen z důvodu prevence. Často je také
vhodné pořídit barvu oděruvzdornou.
Ceny omyvatelných barev jsou obvykle vyšší než u nátěrů klasických, ale zase mají delší trvanlivost. Přemalování se obecně doporučuje po 3-5 letech.

Speciální efekty
Nechcete zůstat u klasické malby a toužíte po zajímavějším řešení? Pak můžete zkusit dekorativní malbu
se zvláštními efekty, které naruší typickou plošnou
malbu. Odborníci využívají nejrůznějších válečků, které
zanechávají na podkladové malbě stopu. Stopa nemusí
být jen plastická, ale také s různými materiály. Jste-li příznivci barevných map, můžete využít mořskou
houby a její otisky. Profesionálové vám také nabídnou
malby bytů zvláštními barvami, které po nanesení na
zeď vytvoří samy požadovaný efekt. Například luxusní
siloxanový, snadno aplikovatelný průhledný povrchový
nátěr s výraznými zlatými nebo stříbrnými flitry pro-

ČSN13300

ELEGANT třída 1, COLOR třída 2

Testovali jsme za vás!
Norma ČSN 13300 hodnotí odolnost
barvy proti oděru za mokra a měří
se na speciálním přístroji. Produktové
řady barev PROINTERIÉR COLOR
a ELEGANT prokázaly vynikající
oděruodolnost a patří tak k nejlepším
barvám na trhu. Jsou vhodné k výmalbě
velmi namáhaných stěn (kuchyně,
dětské pokoje, nemocnice).
Nyní navíc v 36 úžasných odstínech.

COLOR & ELEGANT

TOP PRODUKT
KVALITA
POTVRZENA

www.colorlak.cz
INZERCE

Jak se efektivně zbavit špíny z bot již před
vstupem do objektu, aby neničila interiér budovy?
Řešením jsou vícezónové rohože vhodné pro vstupy do administrativních budov,
nákupních center, restaurací a hotelů.
Vysoce účinné rohože zachytí až 90% nečistot a vlhkosti, které by jinak byly vnášeny do objektu, ničily koberce a znečisťovaly podlahovou krytinu.
Pořízením kvalitních rohoží uspoříte až 65 % nákladů na údržbu, výrazně snížíte opotřebení podlahových krytin a tím prodloužíte jejich životnost. Rohože
se snadno udržují i čistí a podlahy si déle zachovají svůj svěží a reprezentativní
vzhled.

WWW.GAPA.CZ

TEL./ FAX. 326 735428 E-MAIL: VYROBA@GAPA.CZ

půjčí stěně živost a hloubku s výjimečným světelným
efektem. Nebo si můžete vytvořit takzvanou benátskou omítku z materiálu na základě vápna a mramorového prachu. Působivý je i perleťový či metalický, nebo
dokonce duhový efekt, který mění odstín podle úhlu,
z něhož se díváme, což dodává povrchu stěny jemný
lesk. Velmi žádané jsou barvy s pískovou texturou,
které dokážou propůjčit interiéru fantasticky přirozený vzhled a jemnou, přitom však viditelnou strukturou
povrchu evokují nekonečné písčité pláže. Finálních
povrchů, které nabízejí dekorační barvy, je opravdu
mnoho.
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Barvy letošního roku
Pokud chcete jít především s módou, barvou roku
2016 je podle společnosti Akzo Nobel zlatá. Zlaté tóny
a barva žlutého kovu se objeví v designu, architektuře
i módě a nahradí měděné tóny oblíbené v roce 2015.
Barvy mají mít letos uklidňující tón. Využijte pastelové
odstíny vycházející z přírody, třeba světle kávovou, lila
šedou, růžovou či meruňkovou. Trendy jsou také odstíny modré, třeba námořnická a džínová, v kombinaci se
zelenou. Tlumené přírodní barvy pak oživte doplňky
a textilem ve výraznějších barvách, hitem je jablečně zelená, petrolejová, banánově žlutá či oceánově

výhody patří snadná instalace, nízké náklady, možnost
rychlé inovace, když vám stará tapeta zevšední, ale
také schopnost pohlcovat zvuky a snadná ekologická
recyklace. Tapety sice zažívají slavný návrat, ale jen
jak výrazný prvek pro oživení interiéru. Použijeme je
zkrátka jen na jednu stěnu místnosti, nebo jen na její
část, případně otapetujeme jen niku. Oblíbené jsou
tapety z kvalitních samolepících vinylových fólií nebo
řada samolepek s motivem, který se opakuje na více
místech v interiéru. Experimentátoři mohou zkombinovat více tapet se stejným motivem, lišící se barvou,
nebo použít více motivů jedné barvy.
Stále větší oblibu si získávají vliesové tapety. Jsou vyrobeny z vláken viskózy a celulózy, neobsahují skelná
vlákna, jsou stálobarevné, kvalitní a antialergenní.
Při lepení lze lepidlo nanášet buď na tapetu, nebo
pohodlněji na hladkou stěnu bez kazů a prasklin.
Další možností jsou fototapety či těžké, strukturované
a plastické tapety z papíru, vinylu nebo textilií, které
se lepí speciálními lepidly. Na namáhaná místa můžeme použít omyvatelné tapety. Protože jsou dnešní
tapety hygienicky neškodné, dobře umožňují udržovat bezprašné prostředí a propouštějí vodní páry
a vzduch.

Panelové tapetování

modrá. I v bytovém designu je oblíbený kadeřnický
styl „ombre“, tedy po částech stupňovaná intenzita
barevných odstínů. Při zařizování interiéru vyzkoušejte třeba vysoký kontrast tropických barev, lesklých
povrchů, vrstevnatých textur a tmavé barvy částí zdí.
Tradiční interiér v tlumených odstínech meruňkové,
hnědé a hnědošedé zase oživíte doplňky se zlatým
povrchem, případně safírově modrou barvou.

Comeback tapet
Tapety rozhodně nezastaraly, jsou evergreenem,
který přináší nové trendy a nápady. Mezi jejich hlavní

Stačí nalepit pruh barevné designové tapety s jednoduchým motivem nebo plastickou strukturou na
správné místo - a dokonale oživíte monotónní jednobarevnou stěnu. Nebojte se novodobého využití tapet
a kombinujte klasickou malbu společně s tapetami.
Velmi trendy jsou dnes geometrické vzory, které se
svou pravidelností dokonale hodí do moderně zařízených interiérů vyznačujících se strohostí a minimalismem a působí efektně a sofistikovaně. Kromě toho
navozují dojem hloubky a přinášejí tak další úroveň
prostoru. Samu o sobě výraznou geometrii lze podtrhnout barevnými kombinacemi. Velmi dobře vypadá
kupř. černobílá klasika, spojení námořnické modři
a lomené bílé či odvážnější varianta tyrkysové a růžové. Nejnovější kolekce tapet nabízejí přírodu s rafinovanými vzory v grafických siluetách. Klematisy, jemné
větvičky, křehké růže, jemné letní levandule, uschlé
listy, kvetoucí kytice a ptačí hejna. Na trhu jsou i tapety s metalickými efekty, které si pohrávají se světlem
a design je plný jemných kontrastů mezi matným
pozadím a lesklými detaily.

Fotky na stěnách
Trochu dražší, zato efektní jsou velkoformátové fototapety s kvalitním podkladovým papírem. Speciální
tisk zaručuje jejich stálobarevnost a omyvatelnost.
Fototapety nejsou žádnou novinkou, březový lesík,
listnatý les v listopadu či romantický vodopád známe
z mnohých komerčních i obytných interiérů. Dnes je
ale výběr motivů opravdu velký a technické zpracování
obrazu daleko kvalitnější. A pokud chcete do obýváku
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něco opravdu efektního, sáhněte po 3D fototapetách
různých rozměrů, barev a motivů. Můžete volit podle
velikosti zdi, na kterou budou aplikovány. Až 8-dílné
fototapety mohou vyplnit stěnu po celé výšce a často i šířce. 1-dílné fototapety jsou naopak o velikosti
většího obrazu. Zlatou střední cestu se mohou stát
2-dílné nebo 4-dílné fototapety, které jsou vhodné i na
menší plochy, a přesto se stanou výrazným designovým
prvkem interiéru.

3D tapety
Tapety s trojrozměrným vzorem jsou zajímavým nápadem, zaměřeným na detaily a geometrické tvary,
které svou špičkovou kvalitou nabudí dokonalou
iluzi, že motiv vystupuje přímo ze zdi. Nejlépe v interiéru zafungují 3D tapety po celé ploše s jedním
motivem. Studia nabízejí výrobu tapety přesně podle
míry vašich stěn a rázem vznikne originální doplněk.
Kdo si netroufne na celoplošné rozmístění, může ze
začátku vyzkoušet malé trojrozměrné prvky nebo 3D
samolepky. Velmi trendy bude působit polepená celá
stěna a na protější stěně zopakovaný jen jeden motiv
v menším provedení. Co se týká materiálu trojrozměrných tapet -kromě standardních papírových jsou
k dostání i takové, které jsou zepředu nastříkané PVC,
což zvyšuje prostorovost tapety a zaručuje odolnost
vůči otěru. Graficky dobře zpracovaná 3D tapeta
působí jedinečným plastickým dojmem. Jde bezesporu
o efektní inovativní dekoraci, potíž je jen v tom, že
zatím co obyčejná tapeta se pohybuje v řádech maximálně několika set korun na metr čtvereční (a to už
se může jednat o omyvatelnou tapetu), tak 3D tapety
jsou nesrovnatelně dražší.

Přetíratelné tapety
Oblíbili jste si tapety, ale nechcete je strhávat a znovu
lepit pokaždé, kdy se vám budou zdát ohrané? Chcete
mít možnost v průběhu času barvu koupené tapety
měnit? Tak právě pro vás existují přetíratelné tapety,
které nabízejí možnost libovolné barevné povrchové
úpravy. Tapety mají zajímavé plastické vzory a budou
stěnu oživovat barvou, kterou můžete časem změnit.
Přetíratelné tapety jsou také vhodným řešením pro
plochy s drobnými nerovnostmi, které s nimi snadno
zakryjete. Jedná se o sklotextilní tapety, které se vyznačují pevností a odolností a lze je natírat speciálními
barvami. Vybrat si můžete z řady zajímavých struktur,
které se podobají tkaným textiliím a po nabarvení se
zvýrazní. Jsou odolné proti ohni, netoxické, umožňují
stěnám dýchat, nepřitahují prach a nečistoty, dají se
lehce čistit. Protože skleněná matrice je přírodní anorganický materiál, nevytváří živnou půdu pro roztoče
nebo bakterie. Díky tomu jsou vhodné do interiérů
alergiků a astmatiků.

kombinací papíru a textilních přírodních vláken.
Jsou sice dražší, velice zajímavě však umí ozvláštnit
a zútulnit interiér. Ať už zvolíte moderní styl s převahou geometrických vzorů, což odpovídá současným
trendům minimalisticky pojatého bydlení, nebo dáte
přednost tradičním vzorům, připomínajícím dobu
honosných aristokratických sídel, vždy dáte místnosti
trochu romantický vzhled. Výrobci látkových tapet nabízejí nejen tapety, ale většinou i kompletní sortiment
bytového textilu. Je tedy velmi snadné vybrat tapety
a například okenní závěsy nebo potahové látky, které
budou mít stejný vzor. Látkové tapety se vyrábějí z nepřeberného množství umělých i přírodních vláken, což
oceňují především alergici. Pokud snad máte obavu, že
se látka bude špinit, rozptýlí ji skutečnost, že ji můžete
udržet v ideální čistotě luxováním.

Tapeta bez švů
Poměrně novou záležitostí je takzvaná tekutá tapeta,
která je především přírodním materiálem bez jakékoliv příměsi chemického ředidla. Lidé, kteří se trochu
obávají obecně tapet pro údajnou přítomnost zdraví neprospěšných látek, volí právě tuto dekorativní
úpravu, jejíž plášť je vyroben z buničiny, obsahující
vlákna hedvábí, perly, třpytky, slídu, zkrátka ekologické příměsi. Tekuté tapety jsou vhodným materiálem
i do vlhčích místností.Tekutá tapeta se prodává v suchém sypkém stavu, který je potřeba naředit určitým
množstvím vody a následně natáhnout jako štukovou
omítku. Oproti ostatním tapetám se dá ta tekutá
bezproblémově aplikovat i na jakékoliv geometricky
složité povrchy. Navíc získáte prvek s obrovskou, více
jak dvacetiletou životností. V případě mechanického
poškození se dají tekuté tapety rychle a jednoduše
opravit. Stačí poškozená místa postříkat vodou a opravit hladítkem.

Dejte zelenou svému vkusu
U tapet byste měli vzít v potaz psychologické působení
vzorů. Pokud si doma chceme odpočinout od venkovního ruchu a spěchu doby, zvolíme tapety s přírodními
motivy, navazující klidnou, relaxační a meditativní
atmosféru. Vedle klasických květinových motivů to
mohou být tapety a fototapety s vyobrazením přírodních scenérií nebo s detaily přírodních materiálů,
např. kamenů, hornin, tekoucí vody, mraků apod. Ti,
co vyznávají nenápadnost, zvolí pro změnu tapety
znázorňující jednoduché textury a struktury a které
působí velice uměřeně, harmonicky a přitom dostatečně živě. Malé puntíky, drobné čtverečky či jemné pruhy jsou dobrou volbou, pokud budete chtít dát svému
obýváku elegantní šarm. Barevné bordury a pásy oživí
chodby, motivy hraček a večerníčkových postaviček zas
dětské pokoje.

Textil na zdech

Kouzla s grafosklem

Zvláštní druh představují textilní tapety vytvořené

Sklo domů? Není to nebezpečné? Ne, dnes už ne.
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Takzvané grafosklo s vnitřní bezpečnostní folií zabraňuje vysypání úlomků do prostoru, protože zůstanou
pohromadě na folii. Kalené sklo lze umístit prakticky
kamkoliv i do těsné blízkosti topení a krbů, protože
toto sklo odolá teplotě až do 200ºC. Toto sklo lze díky
svým vlastnostem považovat za sklo bezpečnostní.
A dají se s ním dělat divy, protože se na ně dá promítnout jakýkoliv vizuální motiv. Jde o unikátní interiérový systém celoskleněných prvků se zalaminovaným
digitálním tiskem nebo textiliemi, který umožňuje
designově sladit interiér do jednoho celku. Gragosklo
může dělat parádu na vašem stole i na dveřích, může
efektně coby paravan oddělovat obývací prostor od
pracovního koutu nebo ve formě celé stěny vytvořit
samostatnou místnost.
Na grafosklo je možné natisknout jakýkoliv motiv
podle vašeho přání. Cena se vypočítává podle plochy,
počtu výřezů v grafoskle apod. Často udávaná cena
grafoskla je kolem 5000 Kč/m2, nicméně to platí spíše
pro větší skleněné výplně. Většina realizací skla s potiskem u kuchyňských linek se pohybuje v rozmezí 7600
až 8200 Kč/m2.

Fólie na skleněné dveře
S transparentními adhesivními fóliemi je možné kreativním způsobem pracovat na skleněných a zrcadlových plochách, použít je lze i k vizuálnímu krytí nebo
k individuální výzdobě prostoru. Fólie je staticky přilnavá, drží i bez lepení. Stačí nastříkat skleněnou plochu vodou, sejmout ochrannou folii, přiložit na sklo,
povrch fólie nastříkat vodou a vlhkost vytlačit stěrkou
na mytí oken. Fólie s krycím efektem zneprůhlední
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skleněnou výplň dveří, poskytne vytoužené soukromí,
a pokud použijete fólii s barevným potiskem, změní se
i interiér místnosti - vzor na fólii je současně dekoračním prvkem.

Méně je většinou více
Možností, jak svůj domov převléct do nového kabátku, je opravdu hodně, ať už chcete jít s moderními
trendy, nebo dáváte přednost nadčasovosti. Nicméně
v každém případě platí, že pokud v interiéru převládají příliš pestré či matné barvy (v přírodě méně časté
nebo neobvyklé), začnou po delším čase narušovat
a dráždit naši psychiku. Například jasným zářivým
barvám na stěnách by se měli vyhnout lidé trpící na
migrény - mezi nejrizikovější patří černobílá kombinace, tapety či malba s pruhy ostře zakončenými vlnovkami a kostkované vzory. Výrazná barva sice může
vytvořit příjemně oživující prvek, ale nesmí jí být příliš
mnoho, neměla by se objevovat ve velkých plochách.
Když se vám totiž barevnost přestane líbit, daleko hůř
ji budete měnit na stěnách, než třeba na drobných
bytových doplňcích. Mějte na paměti, že moderní bydlení nefandí přeplácanosti, dává přednost vzdušnosti
a střídmosti. Klidně při proměně obytného prostoru
experimentujte, fantazii se meze nekladou. Ale pozor
na to, abychom si z obýváku nevytvořili panoptikum či
nervy drásající pestrobarevnou fantasmagorii. Nezapomínejte, že ne vše, co se vám zalíbí třeba na katalogových fotografiích, může v interiéru působit příjemně
při trvalém bydlení.
Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com

Přemýšlíte o zařízení obývacího pokoje a láká vás představa nadčasového
přírodního stylu? Pak u zařízení vsaďte na dřevo a kámen, nebo alespoň na jejich
napodobeniny a barevně volte odstíny hlíny, listí, kmenů stromů, nebe, slunce,
vody, trávy a květin.
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INZERCE

ELEGANCE „PŘÍRODNÍHO“

OBÝVÁKU
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Základem je podlaha, která by měla být ze dřeva,
nebo alespoň jako dřevěná vypadat. V současnosti
není žádný problém pořídit si PVC v dekoru dřeva
- výběr je pestrý, ať již vaše volba padne na kteroukoli vzorovou variantu. Možností je ale mnohem víc:
vinyl, plovoucí podlaha, marmoleum - vše vám zaručí
skvěle vypadající interiér v souladu s přírodou a přírodními barvami.

Barevná inspirace
V přírodním interiéru hrají jednu z hlavních rolí barvy. Pestré barvy, jako jsou červená, oranžová, fialová,
růžová by měly být zastoupeny jen skromně, například jako rozkvetlé květiny v trávě. Dominantními
barvami přírody jsou určitě hnědá, vyjadřující stabilitu země, modrá evokující vysokou oblohu, průzračnost vzduchu nebo vody a žlutá, která navozuje pocit
teplého slunce. Ideálně se k nim hodí šedá, která odpovídá barvě kamenů a štítů hor, ale i černá – barva
noci. Barvy běžné v přírodě jsou uklidňující a dobře je
snášíme i při dlouhodobém působení. Prostor zařízený v těchto barvách tedy nebudeme chtít brzy měnit,
neomrzí se. Nabízíme hned tři barevné tipy pro váš
pokoj.

Bílá pro dobrou náladu
Pokud dáváte přednost čistotě interiéru, bude
vám skvěle v obýváku v barvě bílé. Jeho základním
rámcem by měly být bíle natřené stěny, bílá sedací
souprava a světlá podlaha. Jako doplňkové barvy se
nabízejí žlutá, světle hnědá, modrá, šedá a černá.
V těchto barvách může být další nábytek: skříňky, stůl
atd. Žluté polštáře na sedací soupravě dodají interiéru jasnost a prozářenost slunečních paprsků. Žlutá
znásobuje sluneční svit a zlepšuje náladu. Světlehnědá dodává pokoji pocit domova a přírodního zázemí
jako formy přizemnění a přirozenosti. Světlomodrá,
která jemně podtrhuje celkové vyznění pokoje, je
barvou klidu a usebrání myšlenek. Šedá a černá třeba
na koberci nebo v doplňcích uzavřou místnost jako
celek, orámují ho a vytvoří v něm hranice.

Relax v okrovém objetí
Využití přírodních materiálů (či jejich imitací) a barev může dohromady se zemitou okrovou barvou na
stěnách vytvářet dojem pevnosti zázemí i vzdušnosti
prostoru. Okrové stěny a přírodní dřevo na podlaze,
konferenčním stolku a nábytková stěně jsou kombinace, které mohou uklidnit a dodat pevnou půdu
pod nohami v dnešní uspěchané době. A protože
šedá, a modrá a zelená uklidňují myšlenky, mohou se
promítnout na sedačce, koberečku, polštářcích a zdůrazní tak atmosféru pokoje jako klidného přístavu.
Kombinace barevných odstínu šedozelené pokoj provzdušní a opticky zvětší. Vhodným doplňkem, který
bude aktivizovat takto klidný obývák, budou dekorace v pastelových odstínech žluté, červené či tyrkysové.
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Zeleň pro mladé
Přírodnímu interiéru může dominovat i zelená barva,
která v různých odstínech místnost opticky zvětšuje.
Světlezelená barva stěn podporuje vnímání místnosti jako svěží a mladistvé. Kontrastem se může
stát mahagonová stěna a hnědá lišta s vestavěnými
reflektory, které místnost jakoby usadí a uzemní sytými barvami. Aktivizujícím prvkem bude bezesporu
sedací souprava v oranžové, žluté nebo modré barvě,
což jsou barvy, které podporují aktivitu. Konferenční stolek a sedačka mohou být z přírodního dřeva
a malý koberec zase tmavozelený. Barevné kontrasty
tmavých a světlounkých odstínů zelené barvy působí
dynamicky.

Rafinovaná jednoduchost
Inspirace přírodou je vlastní především skandinávskému stylu, spočívajícím v rafinované jednoduchosti.
Typická světlá až bílá barevnost s akcenty pastelově
modré a zelené splňuje estetická kritéria a rozjasňuje interiéry v severských zemích, skoupých na denní
světlo. Skandinávský nábytek má však ještě jednu
velkou devízu. Již od svého vzniku v 50. a 60. letech
minulého století bořil mýty o tom, že krásné a funkční vybavení bytů si mohou dovolit pouze nejbohatší
domácnosti. Dokázal, že stylový nábytek pro každodenní používání může být cenově dostupný pro
každého. Ve stejném duchu a tradici se skandinávský
nábytek vyrábí i dnes. Převážná většina nábytkových
kusů by měla být ze světlého dřeva, ať již v jeho
přirozené podobě nebo opatřeného bílým nátěrem.
Jde o odlehčené, subtilnější nábytkové kusy s rovnými
liniemi, pro přílišnou zdobnost a masivnost v tomto
stylu není místo. Abyste nepokazili celkový vzdušný
dojem, prostor by neměl být nábytkem příliš zahlcen.

Symbióza dřeva a kamene
Jaký by to byl přírodní obývák bez dřeva a kamenů?
Dřevo je příjemné, teplé a přátelské, proto se jím tak
rádi obklopujeme. Je ale také drahé, a tak ho často
nahrazují levnější imitace. Díky moderním technologiím jsou však téměř dokonalé a od skutečného dřeva
k nerozeznání, snad jen dotekem můžeme odhalit, že
nesaháme na dokonalý výtvor přírody, ale na prefabrikát. Záleží tedy na stavu vašich financí a také na
názoru, zda dáváte přednost materiálové „přirozenosti“, nebo vám postačí jen přirozený vzhled.
Kámen se hodí do všech interiérů a dokonale se snoubí s dřevem, stejně jako v přírodě. Skutečné valouny
a oblázky se mohou stát v pokoji nádhernými dekoracemi, ale také jim to v podobě přírodního kamenného obkladu sluší na stěnách, respektive na některých
jejich částech. Velmi efektní jsou lité kamenné podlahy lemující podél některých stěn plochu místnosti.
Kameny ve všech podobách - třeba i na tapetách
- jsou dnes velmi trendy.

Sedačky spíše strohé
Moderní sedačky jsou extrémně pohodlné a především jednoduché. Při přírodním stylu zapomeňte na
vyřezávání a přehnané zdobení. Moderní sedací soupravy se vyrábí v provedení na jednoduchých nožkách
nebo umístěné přímo na zemi. Ať zvolíte sestavy do
U, rohové, nebo sestavené systémem 3+2+1, nebo
3+1+1, dejte přednost čistým liniím a kvalitnímu
materiálu. Kostra sedačky nechť je vyrobená z masivního dřeva a výplň sedačky z latexu a paměťové pěny,
která kopíruje vaši postavu, takže se vám bude velmi
příjemně sedět.
Proč jsou už několik let oblíbené rohové sedačky?
Protože jsou zajímavým řešením do menšího i pro-
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storného obývacího pokoje, můžete ji umístit do kteréhokoli, jinak nevyužitelného rohu místnosti. Šetří
svou úspornou konstrukcí prostor a jejich součástí
bývá i místo na ležení. A kdo by možnost, že se může
na sedačce pohodlně natáhnout, neocenil! Ještě
jeden aspekt hraje pro rohové sezení - máte z něj
dokonalý přehled po celé místnosti.

Sedací mobilní moduly
Co se týče účelnosti, jsou výrobci skutečně velkorysí.
Moderní sedačky se vyznačují širokými a pohodlnými
sedáky a vysokými opěrkami zad, sahajícími až metr
nad hlavu sedícího. Tento detail má kromě splněného
nároku na maximální pohodlí i psychologický efekt:
pocit soukromí a bezpečí. Pro rodinné sezení jsou

tlumené přírodní odstíny neboli barvy podzimu. Zaprášené čalouněné sedací soupravy, které byly rájem
roztočů, jsou minulostí. Nové rohové sestavy i klasické sedačky mohou být potažené speciální nanotextilií, která se snadno udržuje, a nezůstávají na ní
skvrny. Variantou jsou látkové, kompletně snímatelné
potahy, jež se dají snadno vyčistit. Královnou potahů,
zejména u přírodního interiérového stylu, je samozřejmě kůže, případně její zdařilá imitace. Její studený v zhled mohou zateplit polštářky z přírodních
látek a přes opěradlo přehozený vlněný pléd…

Když stěna, tak vzdušná
Je jen na vás, zda dáte při výběru nábytku do obýváku přednost jednostylové „stěně“, nebo solitérům.
Ale protože výrobci obývacích stěn se řídí aktuálními
módními trendy, zaměřili se na vzdušné sestavy, které
si můžete variabilně rozmístit. A toto řešení je daleko
jednodušší než shánět jednotlivé kusy nábytku a přemýšlet, zda se k sobě vůbec hodí. Moderní obývací
stěny většinou obsahují hodně polic a otevřených
skříněk, které se montují přímo na zeď, což celkově
obývací stěnu značně odlehčuje. Moderní obývací
stěny pamatují také na to, že se dnes již prakticky
přestaly vyrábět klasické televizory a mají tak připravený prostor pro umístění LCD televizoru s velkou
úhlopříčkou.

Nebo sladěné komody?

určeny variabilní sedací sestavy složené z několika
částí, modulů. Sedačku tak v prostoru „modelujeme“
podle potřeby, takže sezení není stabilní a může se
„stěhovat“ po interiéru. Tento typ je vhodný zejména
do polyfunkčních místností (obývací pokoj s kuchyní). Módním trendem jsou také nadstandardně až
extrémně velké polštáře nahrazující zádové opěrky.
Výhodou je jejich mobilita a je pouze na uživateli,
jakou část sedačky si pro večerní lenošení vybere.

Jste-li kreativní a chcete mít pokoj zařízený originálněji, dáte zřejmě přecejen přednost solitérům
- pořídíte si samostatné komody a nad ně otevřené
zavěšené police. Komody se vyrábějí také buď z dřevotřísky, masivu (většinou borovice nebo smrk) nebo
ratanu. Masivní komody jsou v převážné většině tzv.
celomasivní, tzn., že nejenom dvířka, ale i korpus je
z masivu. Mimochodem - každý kus nábytku z masivu
je vlastně originál, což znamená, že ve výrobě není
možné přímo ovlivnit, jak bude vypadat struktura daného dřeva. Tu a tam se může objevit i suk - to vše se
nepovažuje za vadu, neboť si vybíráte přírodní dřevo,
kde se to běžně stává. Ratanové komody jsou sice
krásné, ale při jejich pořízení je třeba zvážit to, jestli
se ratan bude hodit k vašemu stávajícímu nábytku.
Komody se vyrábí v mnoha provedeních a variantách
- čistě zásuvkové, čistě policové nebo jako kombinace
zásuvek a polic. Budete-li zařizovat obývák ze samostatných komod, měly by mít nějaký společný prvek.
Pokud to nebude styl, tak alespoň dodržte barevnou
shodu. Příroda je v harmonii, a pokud se jí chcete
inspirovat, všechno ve vašem pokoji musí ladit.

Jakou barvu a potahy?

Zrušené zárubně

Na špici se u sedacích souprav dlouhodobě mezi návrháři drží bílá a světle béžová barva. Tyto barvy jsou
jistě velmi elegantní, nicméně udržet je za běžného
provozu čisté bývá problém. Kompromisem jsou

Chcete- li jít s dobou, odstraňte dveřní zárubně, které
jsou v moderním interiéru rušivým prvkem. Skryté
zárubně představují novátorský způsob instalace
dveří, kdy se zárubně spojí se stěnou a vytváří jeden
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celek. Tato technologie se hodí jak pro zděné, tak
pro sádrokartonové stěny. Mezi stěnou a vlastním
tělesem dveří je jen úzká mezera, která je při běžném pohledu prakticky neviditelná. Skryté zárubně
ve stěně se pak překryjí malbou či jinou dekorativní
úpravou, takže vyniknou samotné dveře. Skryté zárubně jsou oblíbeným designérským prvkem a výrobci
stále hledají nové možnosti, jak dveře osadit, aby
hladce a úplně splynuly se stěnou. Novinkou je kupř.
systém primárně určený pro posuvné dveře. Řešení
nevyžaduje montáž obložkové zárubně ani pouzdra
pro posuvné dveře. Posuvný mechanizmus je skrytý
nad dveřním podhledem, protože dveře jsou na něm
zavěšené tak, že přesahují přes kolejnici. Tyto dveře
ovšem se stěnou nelícují, jsou na jedné straně předsazené.
Jinou možností jsou zárubně zabudované do zdi tak,
že po omítnutí lícují se stěnou, což pak nabízí řadu
řešení pro využití dveří jako doplňku interiéru. Dveře
tak kupř. mohou splynout s nábytkovou stěnou.
Pokud si chcete trochu pohrát s barevným efektem
takových dveří, můžete zvolit jinou barvu z předsíně,
kde dveře splývají se zabudovanými skříněmi a jinou
z obývacího pokoje, kde budou stejně bílé jako stěna.
Skryté zárubně lze uplatnit jak na klasické otočné
dveře, tak na posuvné dveře. U otočných dveří je jejich vzhled z obou stran naprosto stejný, u posuvných
dveří se elegance rovných linií dosáhne umístěním
do stavebního pouzdra. Křídla dveří se pak zasouvají
do stěny, což umocňuje dojem elegantního interiéru.
Moderní technologii skrytých zárubní doplňují 3D
panty, které se seřizují ve třech rovinách.

Rozeta, nebo štít?
I taková maličkost, jako je dveřní kování, ukazuje na
váš smysl pro čistou stylovost. Kování nerovná se jen
klika, byť je právě ona nejviditelnější a z pohledu
designu i praktické funkce hrají hlavní roli. U interiérových dveří se rozlišuje kování rozetové (klika
a část pro klíč jsou oddělené) a štítové (klika a část
pro klíč jsou spojené). Ovšem dnes jsou k vidění také
jen samotné kliky, prostor pro zámek záměrně chybí.
Obecně se dveřní kování skládá ze závěsů neboli
pantů, protiplechu - jde o plech ukrytý v zárubni,
do kterého zajíždí střelka zámku a kliky. V žádném
případě neplatí, že se vybírá jen klika. Obvykle mají
dveře mnoho různých prvků a doplňků. Některé jsou
důležité z důvodu bezpečnosti a funkčnosti celého
systému, jiné mají estetickou funkci a další jsou ryze
praktickou záležitostí, která činní život snadnější.
Klasickým zámkům už odzvonilo. Nové typy kování
jsou vybaveny např. magnetickou střelkou, která je
schovaná ve dveřích a automaticky se vysouvá při
jejich zavření. Takový systém je velmi výhodný do
prostor, kde se předpokládá časté otevírání a zavírání
dveří. Magnetická střelka šetří vaše kování a prodlužuje mu životnost. Rádi boucháte dveřmi? Pak je
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magnetická střelka přesně pro vás.

Klika s dřevěnou rukojetí
Pokud se rozhodujete mezi klikou, madlem, nebo
koulí, máme pro vás dobrou radu: kombinace kliky
s madlem nebo koulí není vhodným řešením tam, kde
se dveře takříkajíc „netrhnou“. Pro namáhané dveře
je lepší zvolit provedení klika/klika. Nejdůležitějším
faktorem, který ovlivňuje životnost kliky, je zvolený
materiál. Když opomineme netrvanlivé umělohmotné kliky, které se ani do přírodního interiéru nehodí,
výrobci používají několik základních a osvědčených
kovů: nerez, mosaz a další slitiny kovů, nejčastěji jde
o zinek s hliníkem. Hliník je nejlevnější materiál s nejnižší odolností. Z hliníku jde vyrobit prakticky každý
model dveřní kliky, ale dlouho nevydrží. Speciální kategorií je kované kování, které je buď přímo kované,
nebo má povrchovou úpravu kovaného kování. Ale
do přírodního interiéru se nejvíce hodí dveřní kliky
s dřevěnou rukojetí. Můžete si vybrat různý design
i tvar kování, u něhož jsou rukojeti klik z bukového
nebo teakového dřeva v různých barevných variantách. Takže i taková drobnost, jako je klika od dveří,
může podtrhnout přírodní look vašeho pokoje a ladit
s odstínem nábytku.

Čím interiér doladit?
Je tedy nasnadě, že styl obývacího pokoje neurčuje
jen nábytek. Důležité jsou také koberce, osvětlení
a dekorace. Béžová, hnědá, čokoládová, krémová, šedá, smetanová, slonová kost, café latte nebo
pudrová, to všechno jsou přírodní barvy, ze kterých
můžete vybírat. Můžete jít cestou kontrastu, nebo
zvolit styl tón v tónu. Není problém si nechat vyrobit
svítidla v barvě látky, kterou si zvolíte. Nebo co třeba
kostěný lustr nebo stínítka dekorativních lamp z vydělané kůže? Dozdobit obývák můžete také závěsy
v přírodních barvách, proutěnými koši, keramikou,
terakotovými mísami, dřevěnými svícny, nestárnoucími solnými lampami, sušenými rostlinami a samozřejmě živými květinami, které by opravdu neměly
být ve vašem případě nahrazovány umělými, byť
dokonale ztvárněnými. Možná to zní překvapivě, ale
i obyčejná větev se může stát okouzlující a užitečnou
součástí domova. Neopracované dřevo je vizuálně
velmi atraktivní, a proto se stává doplňkem moderních interiérů čím dál častěji. Nejjednodušší způsob,
jak využít větev stromu, je vyplnit jí prázdný koutek
nebo roh místnosti. Větev je sama o sobě zajímavá –
můžete ji však dozdobit nejrůznějšími dekoracemi,
které mohou mít sezonní charakter. Větev můžete
také přeměnit na jakési album a vyzdobit ji fotografiemi. Působivý efekt vytvoříte také za pomoci zářivých světélek. Nicméně to s výzdobou nepřehánějte.
Příroda taky není přeplácaná…
Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com
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JSTE ZKUŠENÝ
OBCHODNÍ MANAŽER?
Hledáte práci, která vás bude naplňovat
a zároveň přinese nadstandardní příjem?
Staňte se posilou našeho obchodního týmu.

Více informací na

www.inpg.cz

NOVINKA: Dřevěné interiérové
dveře Hörmann
• vysoce kvalitní dřevěné interiérové dveře
s obložkovými zárubněmi

• NOVINKA: pohon dveří PortaMatic pro
bezbariérový a komfortní průchod

• Duradecor Struktur s hmatatelnou
povrchovou strukturou

Duradecor

Boleslavká 139

250 01 Stará Boleslav

email: novakova@inpg.cz

tel.: 775 776 690

Premium partner
českého
národního týmu
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MALÁ, ALE CHYTRÁ

KUCHYNĚ
Často musíte vše, co je spojené s vařením a stolováním, vměstnat do několika
čtverečních metrů. Malá kuchyně je velkou výzvou, protože je třeba ve stísněných
podmínkách efektivně využít každý kubický centimetr. Poradíme vám, jak na to.

INZERCE
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Kuchyně je jednou z nejdůležitějších částí bytu, ale
projektanti panelových domů a často překvapivě
i moderních rodinných domků jako by to nevěděli k obývákům bývá přilepen jen kuchyňský kout. Další
kapitolou jsou malometrážní městské byty, po kterých
je dnes snad největší poptávka. Ať už od mladých lidí,
stěhujících se do měst za prací nebo od seniorů, kteří
opouštějí velké byty. „Malé bydlení“ je zkrátka trendy.
A tak se nám zmenšuje i kuchyně a musíme si poradit
s malým prostorem na vaření. Pokud jste právě v takové situaci, budete se ještě před zařizováním muset
rozhodnout, co skutečně potřebujete a bez čeho se
naopak můžete obejít. Nejdřív takové rozhodování
trochu zabolí, ale časem si uvědomíte, že malá, ale
plně funkční kuchyně s maximalizovaným úložným
prostorem vám vlastně zcela stačí.

Jako první zvolte tvar
Kuchyňská sestava se musí podřídit danému prostoru,
umístění oken, dveří, rozvodů vody atd. Jestliže je kuchyně úzká, nabízí se pouze jedno řešení - kuchyňská
sestava ve tvaru přímky. Přitom nesmíte zapomenout,
že mezi kuchyňskou linkou a protilehlou zdí potřebujete minimálně 90 centimetrů prostoru. Má-li kuchyně
přibližně tvar čtverce, můžete si dovolit uspořádání
s protilehlou pracovní plochou. Když je na jedné
straně místnosti okno, můžete volit uspořádání do
nejosvědčenějšího tvaru, a to písmene „L“. Kratší část
se většinou využívá coby samostatná varná zóna. Jen
zřídkakdy lze v malých kuchyních realizovat uspořádání kuchyně do tvaru „U“ a na ostrůvek, který je tak
oblíbený u velkých kuchyní, radši zapomeňte. Pokud
po něm ale toužíte za každou cenu, máme pro vás tip:
zakončení linky do pultíku, který bude tvořit optický
předěl mezi kuchyní a obytnou částí.

Sami, nebo s odborníkem?
Malá kuchyně si žádá zařizování na míru. Nejjednodušším, ale finančně nejnáročnějším řešením je výroba
kuchyně na zakázku, a to od 3D grafických návrhů,
přes realizaci až po její montáž. Jde o bezstarostnou
hru, budete jen říkat ano, nebo ne, a budete se divit,
jak chytře odborníci dokážou vytěžit miniprostor. Jistě
najdou ideální řešení vaší malé moderní kuchyně, která bude funkční, bude mít všechny potřebné skříňky,
spotřebiče a ideálně zapadne do interiéru.
Podstatně levnějším řešením je vaše kreativní svépomoc. Kuchyni si sami navrhnete a necháte si ji pak jako
originál vyrobit u některé z truhlářských firem. A poslední, jasně nejlevnější variantou je zařízení kuchyně
vybavením z kuchyňských studií či prodejen nábytku.
Nabídka je dnes natolik bohatá, že v ní najdete vybavení, které je vhodné i do skutečně stísněných prostor.
Ať zvolíte jakoukoliv cestu ke své nové kuchyni, mějte
na paměti dva základní faktory, které se navzájem
musí doplňovat: praktičnost a funkčnost. Skloubení
volnosti pohybu a technické dokonalosti každého
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detailu přinášejí do každodenního pobytu v kuchyni
spokojenost.

Kuchyň ve skříni?
Pro garsoniéry se může stát ideálním řešením neviditelná kuchyně, respektive schovaná ve skříni. I taková
je k mání. Na varné centrum včetně myčky a jídelního stolku vám stačí prostor jen 240 centimetrů. Když
postupujete zleva doprava, máte nejprve myčku, nad
ní je pracovní plocha a zavěšená mikrovlnka, následuje
dřez a skříňka na odpad pod ním. Pod varnou deskou
se nacházejí dvě hluboké zásuvky a výsuvný jídelní
stolek. Zcela vpravo je ukrytá podstavná chladnička
a opět pracovní plocha. Horní skříňky pak nabízejí
nezbytný úložný prostor. Taková jednotka je zkompletovaná od výrobce a doma ji stačí pouze připojit
ke stávajícím rozvodům. Kuchyň ve skříni ocení také
milovníci pořádku, stačí jediný pohyb a kuchyň se
uzavře. Každá věc zde má své přesné místo, takže
není problém udržet zde pořádek. Pokud byste chtěli
kuchyni zcela zneviditelnit, veškerý nábytek, tedy jak
ten „kuchyňský“, tak i ten jakoby náležící obývacímu
pokoji, může být v jednom stylu, v jednom designu
a v jedné barvě.

Stěhovací kuchyně
Dobrým příkladem absolutní minimalizace kuchyně
je kuchyně ve stole s původním jménem Small Type.
S tímto neuvěřitelně rafinovaným projektem přišli
němečtí designéři Kristin Laass a Norman Ebelt. Jde
o skříňku, v níž je zabudována lednička, trouba, dřez
a úložný prostor. Po uvaření vnitřní modul skříňky vysunete do prostoru, čímž se boky a horní deska stanou
stolem, na kterém můžete jíst. A pak zase „kuchyni“
pěkně složíte do stolu. Designéři vyvinuli i další varianty takzvaných kompaktních kuchyní, což jsou bloky
modulů různých tvarů, dokonce i kruhových a otočných, které se dají postavit kamkoliv – ke zdem nebo
i do volného prostoru. Nicméně s vysokou pravděpodobností vás vyjdou stejně draho (a někdy i dráž) jako
dobře vybavená klasická kuchyně. S těmito moderními
high-tech přenosnými kuchyněmi, se kterými se můžete stěhovat, zkrátka uspoříte spíše místo, než finanční
prostředky.

Jak na to
Vraťme se proto z designérských výšin do běžné reality, kterou představuje malá místnost nebo jen kout
v bytě nebo rodinném domě. Základním pravidlem
malých kuchyní je: Co se nevejde do šířky, může jít do
výšky. Výškové bloky třeba až do stropu budou sloužit
jako úložný prostor, i kdybyste k nejhořejšímu patru
museli přistavovat žebřík. Budete tam přece skladovat
jen věci, které nepotřebujete každodenně. V malých
koutech soustřeďte maximum úložného prostoru do
spodních skříněk, místo těch horních pak můžete zvolit jen několik polic. Kuchyňský kout pak nevypadá tak

Aktuální akce:
SLEVA 22 %
na vestavěnou skříň

SLEVA 10 %

na kuchyňskou sestavu

Nábytek na míru umíme!
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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

stísněně a opticky se zvětší. Pracovní plochu lze vyřešit
zasouvací deskou, která se dá nastavit podle potřeby do výšky barového pultu a může se u ní stolovat,
nebo do úrovně pracovní desky a může se využívat při
přípravě jídla. Dále je třeba dbát na to, aby pod i nad
pracovní deskou bylo co nejvíce úložného prostoru.
Prostor mezi pracovní deskou a skříňkami či policemi
je vhodné vybavit nejrůznějšími nástěnnými systémy,
rohovými skříňkami apod. Pokud si pořídíte vysokou
skříň na potraviny, je možné do ní zabudovat i malou
mikrovlnnou troubu nebo kávovar. Někdy je v malém
prostoru problém s otvíráním dvířek, která překáží.
U horních to jde vyřešit otvíráním vertikálním, spodní dvířka můžete nahradit roletami. Pokud v malé
kuchyni i stolujete, volte rozkládací či sklápěcí stůl.
Vynikajícím řešením je také mobilní stolek, který lze
na kolečkách bezpečně zasunout přímo pod kuchyňskou linku. Co se týče židlí, měli byste se poohlédnout
po typech s mělčím sedákem nebo bez opěradla. Do
skutečných minikuchyní jsou nejvhodnější stohovací či
skládací židle.

Dokonalý vnitřní systém
Důležitá není jen velikost a počet skříněk. Čím menší
kuchyně, tím větší roli hraje chytré vybavení vnitřků.
Vnitřní vybavení zásuvek a skříněk pomůže udržet
pořádek i lépe využít prostor. Hodně prostoru ušetříte
tím, že bude mít každá věc své jasně dané místo - do
zásuvek si proto pořiďte rozdělovače, ve skříňkách
zase uložíte mnohem více, když budou všechny potraviny ve skladných dózách místo v původních obalech.
Navíc se tak ve všem lépe vyznáte a v kuchyni snadněji
udržíte pořádek. Otočné karusely a výsuvné koše v rohových skříňkách dokážou využít opravdu maximum
prostoru a umožní snadný přístup ke každému hrnci
nebo pokličce. Po otevření skříňky se přední koš vytáčí
ven zároveň s dvířky, zadní vyjíždí vpřed po kolejničkách zabudovaných ve skříňce. Můžete si nechat
zhotovit také zdvižné přihrádky ukryté za horními
skříňkami.

Pohrajte si s optikou
Zvětšení prostoru malé kuchyně můžete napomoci
i opticky. To dokážou například světlé barvy, a proto
jim dejte přednost jak u kuchyňské sestavy, tak malby
stěn. Tmavá barva by naopak prostor opticky zmenšovala. Určitě do malé kuchyně nepatří těžké a tmavé potahy či závěsy. Naopak opticky ji rozšíří lehký
a barevný světlý závěs. Radši nevolte velké formáty
obkladů ani dlažby či velké výrazné dekory. Ideální je
také sladěná barevnost linky, stěn a dokonce i stropu, k čemuž vám mohou skvěle posloužit i tapety.
Jednobarevnost celého prostoru je trikem, který ošálí
oči a navíc působí velmi efektně. Zkuste i vychytávku,
jakou je zrcadlové sklo na dveřích jedné skříňky. Jen
musíte zvolit tu správnou skříňku, která svým úhlem
vykouzlí působivý optický klam. V malé kuchyni byste
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se v neposlední řadě měli vzdát většiny dekorativních
předmětů a pracovní plocha by neměla být zastavěná
kuchyňskými spotřebiči. Hladké plochy opticky prostor
zvětšují.

Budiž správné světlo
Optického klamu dosáhnete i tím, když zvolíte umělé osvětlení, které nebude vrhat ostré stíny. Světlo je
důležité především v kuchyňkách bez okna. Už při
zařizování myslete na dostatek světla, ať už ve formě
klasických ramp se zabudovanými bodovkami, nebo
třeba ve formě světelných polic ve skříňkách. V těch
jsou zpravidla nainstalovány úsporné LED diody, takže
se nemusíte bát, že by se jejich používání projevilo
vysokým účtem za elektřinu. V případě centrální-
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ho osvětlení je zajímavým řešením lustr na principu
nůžkové mříže, který může kužel světla rozšířit nebo
naopak stáhnout.

Není dřez jako dřez
Důležitým prvkem kuchyně je bezesporu dřez, u něhož
vybíráme tvar, velikost dřezu a materiál, ze kterého
je nezbytný pomocník vyroben. Na trhu je mnoho
variací dřezů, a ten minimální, který nás bude zajímat,
je samozřejmě jednovanový s odkladnou plochou pro
spodní skříňku 40 cm. Tedy pro případ, že mycí část
budete mít v lineární části linky. V minikuchyních se
však velmi často uplatňuje dřez rohový. Kromě toho,
že uspoří prostor, a vy tak získáte více pracovní plochy,
upoutá i svým atypickým vzhledem. Rohový dřez dává

velmi široké možnosti i veškerým fantaziím o designovém zařízení celé kuchyně. Využijte jeho originálnosti
a pohrajte si s ním. Využijete dvě odkapávací plochy
po stranách rohového umyvadla nebo postačí jedna?
Místo jedné odkapávací plochy se můžete rozhodnout i pro různé misky, ať už rovněž odkapávací nebo
cedící.

Z jakého materiálu?
Nejčastějším dřezovým materiálem je sice nerez, ale
začíná být vytlačován novými konkurenty. Granitové
dřezy jsou vyrobeny z kamenitých směsí, které zaručují totální stálost a odolnost. Granitový dřez najde
uplatnění v moderních, ale i dobových nebo rustikálních kuchyních. Tyto granitové dřezy se vyrábějí a jsou
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dostupné v několika barevných odstínech.
Keramický dřez je zcela určitě velice luxusní a designový prvek, který z vaší kuchyně udělá příjemné a útulné
domácí prostředí. Keramické dřezy jsou odolné proti
poškrábání a keramika jako taková má obrovskou
houževnatost a stálost. U těchto dřezů se nemusíte bát
škrábanců a rýh. V nabídce obchodů jsou keramické
dřezy v několika zajímavých odstínech, které snadno
sladíte s okolním interiérem.
Tectonite je černý materiál pro novou generaci dřezů,
vyrobený ze syntetického materiálu, tzv. SMC (Sheet
Molding Compound), dosud používaného především
v automobilovém průmyslu pro výrobu komponentů,
podléhajících těžkému opotřebení. Speciální povrch
s příměsí skelných vláken zajišťuje jeho odolnost a pevnost při použití v kuchyni. Je 100% recyklovatelný.
Odolá krátkodobé vysoké teplotě (až 300°C), usazování nečistot, poškrábání, chemikáliím a kyselinám
obsažených v potravinách a v čisticích prostředcích
používaných v kuchyni. Jeho lehkost a odolnost proti
nárazu umožňuje snazší manipulaci a montáž.

A třešnička na dortu: baterie
Nezapomínejte na výběr vhodné baterie. Právě ta totiž
dotváří celkový dojem z dřezu a měla by s ním proto
jak barevně, tak stylově ladit. Ke keramickým dřezům
se proto hodí nenápadná bílá nebo mosazná baterie,
k nerezovým či přírodním pak baterie chromovaná.
A ještě jedna rada: na baterii nešetřete. Je prokázáno,
že ty levné dlouho nevydrží.

Malé, nebo větší spotřebiče?
U malé kuchyně nebude náročné seskupit elektrospotřebiče tak, aby na sebe pracovní zóny logicky navazovaly. Při výběru je třeba volit subtilnější typy, například
myčky nádobí se dnes vyrábějí již o šířce pouhých
45 cm. Co se týče úspory místa, je rovněž výhodnější
koupit si multifunkční robot než několik elektrospotřebičů, které zvládají pouze jednu funkci. Výrobci
spotřebičů nabízejí celé modelové řady, určené do
malých kuchyní. Můžete si tak pořídit menší troubu,
varnou desku, na které jsou jen dvě nebo tři plotny
nebo mikrovlnku a pečící troubu v jednom. Samozřejmě záleží na počtu členů domácnosti. Ale i velká
trouba zabudovaná do úrovně očí a dostatečně velká
varná deska pro početnější rodinu se do malé kuchyně
spolehlivě vejde. Vestavné a kombinované spotřebiče
šetří místo. Často se tak v malých kuchyních setkáváme
krom obvyklé vestavné myčky, ledničky a sporáku také
s vestavěnou mikrovlnkou či kávovarem. Vestavěná
by měla být i digestoř, která ušetří cenný prostor pro
ostatní kuchyňské doplňky. Jak už název napovídá,
vestavěné digestoře jsou určeny pro zabudování do
kuchyňské linky. To znamená, že až na dobu provozu
jsou téměř neviditelné. Výsuvné čelo je jedinou částí,
která se běžně nezakrývá.
V malé kuchyni bývá problém s lednicí. Zpravidla se
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doporučuje umístit ji do rohu, a to i v případě vestavné verze. Nemusíme se bát ani netradičních myšlenek
a můžeme zkusit opticky propojit kuchyň se zbytkem
bytu, a právě vybočující lednice, třeba vestavěná, vyvolává zajímavý dojem.

Ta nejmenší možná kuchyňka
Nakonec jsme si nechali tip do extrémně malého prostoru: místo kuchyně si můžete pořídit jednu skříňku,
která v sobě integruje to nejpodstatnější, co je potřeba k vaření. Jednoskříňková minikuchyně většinou
obsahuje dvouploténkový vařič, dřez a malou pracovní
plochu. Ve spodní části najdete menší ledničku, ideálně kombinovanou s mrazničkou. V druhé, otevírací
části pod dřezem, je umístěn klasický ukládací prostor
na kuchyňské potřeby.

Trend letošního roku
Novinky v bydlení akcentují minimalistický a industriální styl. V kurzu je tak interiér, ve kterém má každý kus
nábytku i dekorace nějakou funkci. Nábytek by měl
mít prosté a jednoduché tvary a čisté plochy. Tento
trend vychází vstříc právě malým účelným kuchyním
s čistými nezastavěnými plochami pod heslem: všechno
schovat!
Text: Eva Houserová, foto: Schuttestock.com

Tradiční výrobce a dovozce
spolehlivých svítidel

Věrné barvy
s našimi
svítidly
pro domácnosti, průmysl
i komerční prostory

www.fulgur.cz

LED
svítidla
ZITA
• stropní

nebo nástěnné svítidlo
pro interiéry
• životnost 30 000 hodin
• velký počet spínacích cyklů
• výběr ze dvou rozměrů
• vhodné pro pohybové senzory
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DOBŘE SE
VYSPAT...
Pokud někdo trpí nespavostí, ví moc dobře, jaké to je moci se dobře vyspat
a odpočatý se probudit do nového rána. Aby tomu tak ale bylo, k tomu potřebujeme
nejen pohodlnou postel, ale také klid, ticho a čistý vzduch.
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A co dalšího patří do ložnice? Pokud nemáte šatnu,
tak určitě skříně. K postelím se hodí odkládací noční
stolky, na dámskou ranní úpravu zrcadlo s toaletním
stolkem a křesílkem, možná potřebujete i poličku na
pár rozečtených knížek a také stolek nebo stojan na
květiny, protože na parapetu překážejí, když chcete
pořádně vyvětrat.
Dostatek čerstvého vzduchu po celou noc si v ložnici
rozhodně zajistěte. Když máte ložničku malou, není
dobré ji na noc uzavírat, raději si zvykněte nechávat
otevřenou větračku na okně nebo alespoň dveře do
vedlejšího pokoje, kde je okno pootevřené.
Nejen vyvětraný vzduch ale dělá v ložnici čisto. Když
budete vdechovat prach z koberců, které jdou pod
postelemi špatně vysávat, bude vás pro změnu budit
lechtání v krku a pokašlávání. Také nic moc. Mnohem
lepší je tedy mít v ložnici podlahu, která se dá jednoduše vytřít vlhkým hadrem, bez velkého množství
saponátů. V moderní ložnici najdeme krásné ekologicky povrchově upravené parkety, prkna s nádhernou
kresbou dřeva, ale také třeba kompozitní materiály,
které jako dřevo vypadají, ale udržují se snáz než dřevo. Komu nevadí chlad od podlahy, může si do ložnice
dát i krásnou moderní dlažbu, třeba velkoformátovou,
prakticky bezespárovou. Pokud i tak budete mít pocit,
že se vám špatně dýchá, možná byste měli pouvažovat
o zvlhčovači vzduchu, případně o čističce.
Čističky vzduchu jsou také 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 čističku s dostatečnou kapacitou výměny
vzduchu. Je to jeden za základních údajů na obalu
přístroje. Vzduchový výkon ukazuje množství vzduchu
(udáváno v m3), který čistička přefiltruje a vyčistí za
hodinu. Aby čištění bylo účinné, měl by výkon 2,5 4krát převyšovat kapacitu místnosti. Výpočet je snadný
- podlahovou plochu vynásobíme výškou místnosti,
výsledek pak vynásobíme 2,5, u alergiků raději čtyřmi.
Dalším důležitým faktorem u čističky je hlučnost. Každá čistička je slyšet, proto ji na plný výkon pouštíme
v ložnici před tím, než si jdeme lehnout, pak v noci ji
necháme běžet na výkon nejnižší. Při něm by hlučnost
neměla být víc než 30 dB, aby nám spaní spíš nekazila,
než mu pomáhala.

Lůžkoviny pro pohodlí i pro zdraví
Polštáře a přikrývky si můžete vybrat přírodní, plněné
peřím, ale také třeba vlněným rounem, nebo umělým
dutým vláknem. Ať zvolíte to či ono, rozhoduje kvalita
a tedy i vyšší cena. Peří je klasický materiál na výplně
lůžkovin a nezmizelo ani invazí umělých vláken. Peří je
možné vyčistit, vždy to ale znamená jistou ztrátu jeho
váhy, musíte tedy přidat nové. Vyprat péřový polš-
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tář je možné v pračce se sušičkou, když do ní přidáte
míčky na robouchávání peří během sušení. Péřovou
deku doma v pračce asi nevyperete, protože se vám do
domácí pračky prostě nevejde. Dobře povlečené peří
ovšem nemusíte čistit řadu let.
Dutá vlákna jsou různá, při jejich pořizování byste měli
vybírat solidního renomovaného výrobce, který údaje
o možnosti praní a čištění udává spolehlivě. Duté vlákno se snadno pere a lehké deky se vejdou i do velké
domácí automatické pračky. Pozor, sušičku v tomto případě nepoužíváme, příliš horký vzduch dutému vláknu
nesvědčí. Můžete mít duté vlákno letní i zimní, tedy
teplejší i méně hřejivé, nebo dvojitou přikrývku na léto
i na zimu. Trošku obtížnější to bývá s polštáři. Zatímco
ty péřové můžete mít víc nebo míň naplněné a podle
toho tedy bude mít víc nebo míň nastláno pod hlavou,
dutá vlákna v polštářích nebývají tak poddajná a nevytvarují se tak dobře pod hlavou. Zato si můžete pořídit
polštář z líné pěny, který se hlavě přizpůsobí dokonale
a poskytne zdravou oporu jak hlavě, tak krční páteři.

Postel pro rovná záda
Nejdůležitějším kusem nábytku v ložnici je samozřejmě postel. Na výběr jsou postele s rámem dřevěným
i kovovým, v poslední době přicházejí znovu do módy
postele celočalouněné. Také rozměr postele si můžete
vybrat podle toho, co se vám do ložnice hodí. Standardní délka postelí bývá dva metry, pro dlouhány
pak 220 cm. Šířka pak obvykle bývá pro jednolůžko 80
nebo 90 cm, pro dvoulůžko 160 nebo 180 cm. V těchto
rozměrech také najdeme na trhu bez problémů rošty
i matrace. Někdy se nám ale hodí rozměry atypické.
Většina výrobců postelí vám je na objednávku ráda
dodá, musíte ale počítat s tím, že zejména výroba matrace na zakázku se prodraží.
U lůžek pro dva je praktičtější mít postel rozdělenou
na dvě části, pro každého spáče tedy rošt i matraci
zvlášť. Kvalitní rošty a matrace mají rozvržené anatomické zóny podle výšky a váhy spáče, a to prostě nejde
vyřešit u matrace společné. Navíc se s velkými matracemi špatně manipuluje a vy přece minimálně při převlékání ložního prádla chcete matraci také vysát z obou
stran a setřít prach pod nimi.
Výběr materiálu matrace záleží hodně na tom, kolik
jsme ochotni do kvality ležení investovat. Je to investice do zdraví a do pohodlí, takže bychom si měli dopřát
to nejlepší, kam až naše možnosti sahají. Matrace se
základně vyrábějí měkké, středně tvrdé a tvrdé, to ale
není přesný údaj, který potřebujete, protože u různých materiálů výplně se komfort ležení může lišit.
Dobré matrace jsou složené nejen z několika vrstev
různých materiálů, ale také v různých zónách z různé
pevnosti a pružnosti materiálu. Moderní viskózové
pěny lze v tomto směru vytvarovat dokonale na míru
každého těla, takže vytvoří přesnou oporu pro hlavu,
krk, hrudník, boky i nohy. Matrace anatomicky vytvarované ale umějí výrobci stvořit i z jiných materiálů,
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takže pokud chcete třeba matrace čistě přírodní, máte
na výběr vlněné rouno, kokosové a lněné vlákno nebo
žíně, můžete je mít také dokonale pohodlné. Mnoho
zákazníků dává přednost matracím pérovým nebo
taštičkovým. I ty mají v různých zónách pevnost pružin
nastavenou různě. Jen si pod pružinovou matraci nepořizujte polohovací rošt - nelze je totiž ohýbat.

Skříně na míru ložnici
V obchodech najdeme spoustu různě velkých skříní,
také se stále prodávají kompletní ložnicové sestavy,
které zpravidla zahrnují také dvě velké skříně. Jedna je
zpravidla šatní, druhá částečně policová prádelní a částečně také šatní na ramínka. Může se nám zdát, že to
bude stačit, jenže jak věcí přibývá, najednou hledáme
další úložné prostory. Lepší je už od začátku počítat
s rezervou, promyslet, co všechno budeme potřebovat
do skříní v ložnici ukládat a podle toho si nechat postavit skříň na míru. V ložnici se většinou najde jedna
stěna, kterou je možno celou skříním obětovat. Vestavěné skříně mají mnoho výhod, jednou z nich je i to,
že z nich můžete vytvořit kompaktní stěnu od podlahy
až do stropu, od zdi ke zdi, takže odpadá problém
s utíráním prachu na vysokých skříních s pár centimetry „zbytkového“ prostoru pod stropem.
Hloubku skříní můžeme zvolit různou. Pokud máme
„kabátovou“ skříň v předsíni a nemusíme tedy do té
ložnicové nic objemného na ramínka věšet, vystačíme
u ložnicové skříňové sestavy s hloubkou 45 cm. Sukně,
halenky, šaty i pánské obleky a košile můžete věšet za
sebou na výsuvný závěs. Musíme ovšem před skříní mít
dostatek místa na vysunutí závěsu, jinak se nám bude
oblečení vybírat i ukládat nepohodlně. Pro police,
zásuvky nebo koše na ukládání prádla, triček, svetrů,
ubrusů, ručníků nebo ložního prádla je 45 cm dostatečná hloubka, kam se vše pohodlně vejde a přitom
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nám nic nezapadne dozadu, kde se to na dlouhé týdny
ztratí našim očím a marně to po čase hledáme. Kabátová skříň, kde máme ramínka zavěšená na klasické
tyči, vyžaduje ovšem hloubku 60 cm. Když ji musíme
mít v ložnicové sestavě, můžeme takto hlubokou nechat třeba jen část.
Proč až do stropu, když je k věcem nahoře špatný
přístup? V domácnosti je řada věcí,
které používáme jen občas nebo
sezónně - kufry, sportovní vybavení, prázdninová výbava pro děti,
krabice s vánočními ozdobami atd.
Ty mohou být uložené v horních
policích a když na ně dojde, podáme si je ze štaflí.
Programy na uspořádání prostoru uvnitř skříní umožňují v nich
udržovat přehled a pořádek. Na
drobné prádlo slouží zásuvky, které můžeme navíc rozdělit příčkami
na větší o menší políčka třeba i pro
jednotlivé páry ponožek nebo
smotané opasky. Složená trička,
halenky, svetry, se dobře ukládají
do drátěných košů na pojezdech.
Hlubší pak můžeme mít na ložní
prádlo, na ručníky i ubrusy.
Pokud ve skříni skladujeme i zrovna nenošenou sezónní obuv, pořídíme si na ni speciální drátěný program, na kterém
jsou boty opřené o špičku a o patu, takže se nijak
nekroutí, zároveň ale k podrážce může vzduch, takže
celá bota dýchá.
Na věci, které vyndáváme z horních polic jen občas,
si pořídíme pěkné krabice, které si polepíme štítky
s označením toho, co skrývají. V obchodech s nábytkem pořídíme police z recyklovaného papíru, ale také
třeba všelijak malované - záleží jen na tom, co se nám
líbí. V nich je všechno uklizené a otevřenou skříň také
zdobí.
Design skříně v ložnici dělají ovšem především dveře.
Ideální jsou pojezdové, nezabírají místo do prostoru
před skříněmi. Materiál na ně můžete zvolit podle
toho, z čeho máte postel, nebo třeba mít skříň neutrální bílou, případně naopak barevnou, aby rozsvítily prostor pokoje. Oblíbené jsou i zrcadlové dveře.
Obecně se ale nedoporučuje umísťovat je proti posteli - většina z nás se na sebe z postele nepotřebuje
dívat. Celá zrcadlová stěna dodá ložnici prostor, ale je
také hodně náročná na čištění a leštění, aby vypadla
opravdu dobře. Takže možná pro vás bude vhodnější si
zrcadlo dát jen na část skříně. Nezapomeňte, že abyste
se v zrcadle dobře viděli, když se ráno oblékáte do
práce nebo večer do společnosti, musí zde být dobré
světlo. Nejlépe jak denní od okna, tak umělé, když se
oblékáme ráno ještě za tmy nebo večer.
Foto: Schutterstock.com

Každé 2 hodiny
prodáme
nebo
pronajmeme
1 nemovitost
800 111 555 • www.maxima.cz
INZERCE

JAK ZAŘÍDÍME

DĚTSKÝ POKOJÍČEK?
Zařízení dětského pokoje se samozřejmě mění s věkem dítěte, ale pokaždé
musíme mít na paměti, že se v každé době jedná o místnost, která především
musí působit příjemným dojmem na našeho potomka. Pokoj připravujeme
pro něj, ne pro sebe...
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Vzhledem k tomu, že se jedná o místnost, kde bude
vyrůstat dítě, musíme počítat s tím, že se budou
měnit i jeho nároky a záliby. Věkem dítěte se změní i výzdoba a dekorace, malé děti ocení jemnost,
starší pak výzdobu dle svých zájmů a koníčků. Velké
možnosti nabízejí velkoformátové samolepky a fólie. Moderní technologie umožňují frézovat nebo
tisknout obrázky přímo na skříně nebo zdi.
Pokud tedy řešíme první dětský pokoj, barvy zdí
budeme volit spíše pastelové a jemné. Nepolepíme
stěny pestrými tapetami s Hurvínky a Máničkami,
nepoložíme na zem barevný koberec s obrázky, ale
volíme neutrálnost. Ostatně kde jinde, než právě
v dětském pokoji, najdeme takové množství doplňků
a hraček, které jsou samy o sobě barevné až až. Stejně musíme počítat s tím, že po nějaké době budeme
muset vybavení pokoje změnit tak, aby vyhovovalo
vzrůstajícím nárokům potomka.
Totéž se týká i stěn a podlahových krytin. Barvy
ovlivňují pocity, náladu i spontánní chování dítěte. Jako první barvu vnímá malé dítě již v několika
měsících červenou. Zrovna s touto barvou to ale
v dětském pokoji nepřeháníme. Barva dodává příliš
mnoho energie. Uklidňující a vhodná je světle zelená, žlutá - i když podle zásad Feng Shui by zde dítě
mohlo časem plakat, dále pak oranžový odstín, který
navozuje dojem prosluněnosti.
Bílá barva působí chladně, proto je vhodné ji doplnit
další barvou, nebo alespoň nějakým barevným pruhem. V každém případě musíme dbát na tvar místnosti, velikost a množství i směr denního světla.
Z praktického hlediska je vhodné volit nátěr omyvatelný, bez zápachu. Některé dokonce ničí bakterie
a plísně (ACTIN H).

Na podlaze tráví dítě nejvíce času
Čas letí jako voda a po několika měsících se dítě
přesouvá z postýlky nejprve na deku, a pak přímo
na zem. Leze, batolí se, zvedá se. Nejvíce by nás
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měla zajímat bezpečnost (ne příliš klouzavý povrch),
údržba (koberec s dlouhým vlasem se velmi špatně
čistí) a teplota místnosti, respektive přímo podlahy (některé podlahy je třeba zateplit). Nečastější
volbou rodičů je stále celoplošný koberec. Místnost
sice zateplí, ale nesmíme zapomenout vybrat takový,
jehož údržba bude pro nás snadná. Pokud máme
domácí zvířátko, které by stejně do dětského pokoje
chodit nemělo, budeme s výběrem koberce velmi
opatrní. V každém koberci se zvířecí chlupy, bakterie
a roztoči drží mnohem snáze než na hladké podlaze. Ale to už záleží i na rodičích, jakou variantu
úklidu volí raději. Vytřít nebo vyluxovat? Někomu
naopak vadí chuchvalce prachu a špíny na laminátové podlaze. Kompromisem by mohla být hladká
podlaha s různými malými koberečky, které jdou
i vyprat. Mezi nejvyhledávanější patří podlahové
krytiny dřevěné nebo laminátové. Jistým kompromisem mezi měkkostí koberce a tvrdším laminem může
být korek. Snadno se udržuje a je měkčí, než se zdá.
Dalším řešením může být linoleum, které nabízejí
obchody v různých variantách, vzhledově mnohdy
nerozpoznatelné od opravdového dřeva nebo dlažby. Takový vzor by se však do dětského pokoje hodil
méně. Linoleu podobné je marmoleum. Na rozdíl od
lina jde však o krytinu ryze z přírodního materiálu.
Marmoleum vydrží i „ostřejší“ hry našich ratolestí.
Nenajdeme tam rýhy, odřeniny ani nic podobného.
Pro vybavení dětského pokoje hovoří v tomto případě i fakt, že má antibakteriální povrch.

Záclony či žaluzie?
V případě možnosti volby bychom neměli dětský
pokoj situovat na jih. Sluneční záření je sice příjemné, ale jen do jisté míry. V létě bývá v těchto pokojích příliš velké teplo, pak je nutno obstarat alespoň
větrák, pokud nemáme k dispozici klimatizaci. Oba
spotřebiče však potřebují opatrné využívání, aby
nenadělaly více škody než užitku. Platí zlaté pravidlo - všeho s mírou.
Přímo nutností - a to v každém pokoji v bytě - je
možnost zatmění oken. V dětském pokoji volíme raději žaluzie místo závěsů a záclon, které opět zadržují prach. Žaluzie mají mnohem snazší údržbu, stačí
je otřít vlhkým hadříkem. K čištění můžeme použít
i čističe přímo na žaluzie určené.
Těžké zdobné závěsy by do dětského pokoje neměly patřit vůbec. Pokud už volíme textilní variantu,
vybereme vždy lehčí materiál a jemnější vzhled. Na
druhou stranu, tyto materiály většinou nezajistí
dostatečnou nepropustnost světla. A i když lékaři
říkají, že to být nemusí, některé maminky zatemňují
dětem místnost i k odpolednímu spánku.
Pokud mluvíme o oknech, je dobré zkontrolovat,
jestli mají kličky bezpečnostní zámek - a pokud ne,
tak ho dokoupit. Určitě se bude v pozdějším věku
hodit. Obdobnou službu vykoná i klasický obyčejný
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bezpečnostní řetízek, který ale umístíme v takové
výši, aby na něj dítě nikdy nedosáhlo. Tato opatření
jsou vhodná u každého okna v bytě, a to nejen ve
vyšších patrech.

Potřeby se však mění s věkem.
„Dětský pokoj, to je svět sám pro sebe,“ říká architekt Martin Hlaváček (ateliér Hlaváček-partner). „
K dětskému pokoji je potřeba přistupovat s citem
a vcítit se do potřeb dětí. Hodně záleží na věku
dítěte i na tom, zda se jedná o chlapce či holčičku.
V každém případě by měl být pokoj situován tak,
aby umožnil kontrolu a vazbu rodičů na dítě, ale zároveň aby umožnil samostatný rozvoj dítěte, učil ho
samostatnosti a nezávislosti. Měl by být světlý a prosluněný. Měl by být veselý. Záleží však na tom o jak
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velké dítě se jedná. Předškolák má jiné potřeby než
dítě školou povinné. Předškolák potřebuje hlavně
prostor pro hraní a rozvoj svých aktivit. Nepotřebuje
až tak stůl. Ten potřebuje hlavně školák. Studenti
pak potřebují prostor pro studium, ale i ostatní aktivity. Nemělo by se u nich zapomínat ani na skutečnost, že budou chtít v jejich životním prostoru přivítat své kamarády či první lásky. Dětský pokoj by měl
být hlavně veselý, pestrý a barevný. Neměla by chybět nástěnka nad stolem na vylepování a umísťování
nejrůznějších výtvorů, kreseb a poznámek, dobrá je
i plocha na kreslení na zdi. Děti rády kreslí a malují
na stěnu a je lepší jim vyhradit určitý prostor, než je
nechat malovat tam, kde bychom to opravdu viděli neradi. V každém případě je však dobré zapojit
dítě od určitého věku aby samo přispělo a řeklo, jak

takže s nimi lze pohodlně manipulovat a přejíždět
podle potřeby z místnosti do místnosti. V blízkosti
matky by děťátko mělo zůstat alespoň do šesti měsíců. Potom se může přestěhovat do svého pokoje.
Jaká by tedy postýlka měla být? Musí být především
pevná a stabilní a bezpečná. Znamená to, že se
díváme na to, zda nemá nějaké mezery, zda má v pořádku a v bezpečných vzdálenostech tyčky, sledujeme
ostré hrany a šrouby, které by se neměly v postýlce
vůbec vyskytovat. Pokud je postýlka na kolečkách,
jsou třeba brzdičky, které zajistí postýlku proti pohybu. Dětské postýlky mají lamelové rošty, které
nikdy nezakrýváme a ani nic nedáváme pod postýlku.
Vhodnější jsou také tyčky kolem celého obvodu. Obojí je důležité vzhledem k cirkulaci vzduchu. Většina
postýlek má polohovatelné rošty, některé postýlky
lze časem rozložit i takovým způsobem, že velikostí
odpovídají nárokům předškoláka. Stále oblíbenější
jsou postýlky, ve kterých lze později odejmout určitý
počet tyček (2-3). Dítě se tak samo dostane do své
postýlky a přitom z ní nevypadne. Polohovatelný rošt
se snižuje s věkem dítěte. Do 6 měsíců by měla být
vzdálenost matrace a horní hrany bočnice 300 mm,
od 6 měsíců 6OO mm. Pokud má postýlka stahovací
bočnice, je třeba je zajistit, aby dítě nemohlo vylézt
ven. Z téhož důvodu by v postýlce neměly být různé
výčnělky a předměty, po kterých by dítě mohlo ve
svém batolecím věku vylézt.

Postel pro starší

by jeho životní prostor měl vypadat a dopřát mu
možnost spolupodílet se na vytváření jeho vlastního
životního prostoru.“

Pro sladký a zdravý spánek
První, co kromě kočárku většina rodičů řeší, je postýlka. Většina matek dává přednost mít malé miminko
u sebe - alespoň pár prvních měsíců. Je to pohodlnější
z hlediska kojení, přebalování, ale hlavně se maminky
i miminka cítí jistější. Přece jenom na své miminko
vidí, a právě proto si dávají postýlku hned vedle své
postele. I tak by ale měly dávat pozor např. na okno,
kudy jde denní světlo, na průvan, dále na to, aby postýlka nebránila ve volném pohybu v ložnici. Řešením
by mohlo být zapůjčení malých kojeneckých postýlek,
které znají maminky z porodnice. Jsou na kolečkách,

Starší děti mohou na spaní i bydlení v pokoji využít
nábytkové sestavy, které většinou šetří místem. Hodí
se tak do pokojů, kde je třeba i více sourozenců.
Oblíbenou možností je tzv. spaní na patře. Využít
se tak dá prostor pod lůžkem. Mnohem výhodnější,
než umístit do tohoto prostoru další lůžko, je zapojit fantazii prokombinovat tento prostor např.
s úložným prostorem, pracovním stolem i prostorem
pro hry. Dítě tak získá větší pocit soukromí. Úložné
prostory lze také zamaskovat do různých sedáků,
pod schody, pod postel, stůl. Míst na ukládání věcí
není nikdy dost. V dětském pokoji by se mělo dítě
učit, odpočívat a spát. Všechny tři složky jsou velmi
důležité. Vzhledem k rušivým podmínkám při spaní
by dítě nemělo mít na lůžku umístěnou hlavu proti
dveřím nebo proti oknu. Při nákupu postele budeme
volit praktičtější velikost, tzn. 200x90. Nic mezi malou
a velkou postelí.

Děťátko roste a věci s ním
Čím bude vaše dítě starší, tím více se bude jeho
pokojíček zaplňovat. Mějme to proto na paměti
a nesnažme se hned zpočátku pokoj zaplnit. Mění se
hračky, postel, skříně… S lecčíms lze ale počítat předem. Úložné prostory mohou zůstat delší dobu beze
změny, pokud s nimi budeme v tomto duchu počítat.
Jedná se o skříně, komody, případně o kontejnery
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na hračky. Jestliže ale neplánujeme obměnu pokoje
s věkem, musíme vědět alespoň jaký styl do pokoje
zvolíme. Retro? Klasický? Moderní? Podle toho vybíráme typ skříní i komody. Je příjemné pokoj sjednotit
jakýmsi stejným prvkem, který pak rozčleníme jednotlivými doplňky. Jednotící prvek může být barva,
vzor, typ nábytku. Při výběru skříní nezapomeneme
na výšku - dítě by mělo být v pozdějším věku schopno
se skříní samo manipulovat - a bezpečnost. Lepší jsou
oblé hrany - jak pro větší, tak pro menší děti, které
pak v pokoji polezou. Komody by měly mít praktické
šuplíky, do kterých můžeme vložit různé přihrádky
a krabice na roztřídění věcí a oblečení. Neměly by mít
ostrá madla a držadla.

Pokoj starších školáků a studentů
Pro školáky a studenty je nezbytný pracovní stůl
a židle. Výškově polohovatelný stůl má tu výhodu, že
roste s dítětem. V poslední době se dokonce doporučuje pracovat i ve stoje, což nám obyčejný stůl
neumožní. Polohovací deska už tak výhodná není,
všechny věci se z ní skutálí dolů. Tento problém je
ovšem možné řešit přídavnými elementy, či přístavbami. Podle výzkumů by se na pracovní plochu stolu
měly vejít učebnice a sešit o velikosti A4, dále různé
stojánky na tužky, telefon, bločky a drobnosti. Vedle
sešitu by se měl vejít i papír na poznámky. Starší děti
si berou ke svému stolu navíc rády i různé dobroty,
takže i s tím by se mělo počítat. Pokud nemáme místo
na PC a tiskárnu, musíme zakomponovat do prostoru
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i tyto dva přístroje. Deska stolu by neměla být ze skla,
které odráží světlo. Stůl samotný by však měl být ke
světlu ve správném úhlu, tzn. u praváka je světlo zleva a u leváka naopak. Totéž platí u lampiček. V dětském pokoji by měly být určitě alespoň tři - centrální
bodové světlo, lampička u stolu a u postele. Nad stůl
je vhodné umístit nástěnku, kterou je možno dle
potřeby obměňovat.
Jestliže máme polohovatelný stůl, tak totéž platí pro
židle. Navíc by měla mít područky a bederní opěrky.
Výšku nastavíme tak, aby dítě mělo nohy vždy na
pevném podkladu a stůl tak, aby mohlo opřít pohodlně lokty na stůl.
Starší děti si do svých pokojů berou rádi návštěvy,
ocení proto, když budou mít jednak prostor ke hře,
tancování nebo jiným aktivitám. Kamarádi by si
měli mít kam sednout, oblíbeným místem se stávají
obyčejné sedáky na zemí, velké polštáře nebo sedák
typu fatboy, který navíc vypadá velmi zajímavě. Měli
bychom počítat i s tím, že dětská návštěva by čas od
času u vašeho potomka mohla přespat, proto nezapomeneme pořídit lehátko, karimatku, nebo rovnou
výsuvnou postel pro hosty.
U starších dětí a studentů by v pokoji rozhodně neměla chybět knihovna.
Starší děti by se však na zařizování svého pokoje měly
podílet již samy.

Foto: Schuttertock.com

najdi si svůj styl!
Rostoucí
dětské stoly
a židle
Vytváříme
ty nejlepší podmínky
Stejně jako židle, stoly a světla,
nabízíme také kompletní
pracoviště pro děti a mládež,
které rostou s nimi od jejich
prvního dne ve škole
až do ukončení studia.

inovace | kvalita | preciznost | design | ergonomie
K vytvoření optimálních pracovních podmínek a zajištění zdravého vývoje mladého
člověka je ideální přizpůsobit nábytek Vašemu dítěti, nikoliv dítě nábytku.
Jak děti rostou, může být všechen moll nábytek upraven tak, aby odpovídal
jejich aktuální výšce a proporcím, což z něj dělá ergonomickým za všech
okolností.
Správné sezení u každé činnosti, ať už jde o čtení,
psaní nebo kreslení,
lze optimálně dosáhnout
nakloněním pracovní
plochy.

Přidejme nějaké barvy!
Nyní je také možné objednat stůl Champion
se stranami, které jsou buď barevné nebo
z masivního dřeva. Děti mohou mít Champion
ve svém vlastním stylu - typicky a výhradně moll!

dětský rostoucí nábytek bytový nábytek
kancelářský nábytek bytové doplňky a příslušenství
návrhy interiérů, zaměření, montáž

Na Harfě 3, Praha 9

tel.: 222 522 686, 775 580 680 | e-mail: delso@delso.cz
www.facebook.com/DelsoInterierySro | www.delso.cz
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ABY NÁS SLUNÍČKO

NESPÁLILO
Jaro nám ukázalo, jak krásné může být a my začínáme přemýšlet nad tím, jak se
připravit na letní horko. Nejlepší ochranou proti slunci je zkombinovat venkovní
a vnitřní stínění.
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Venkovní stínicí technika zadržuje sluneční paprsky
ještě dříve, než ohřejí okenní tabuli, takže je v tomto
smyslu účinnější než vnitřní stínicí technika, přesto je
v tomto srovnání venkovní stínění u nás používáno
zatím minimálně. Důvod je nasnadě - jeho cena je
vyšší a instalace většinou vyžaduje odborníka, který
také není zadarmo.
U nás jsou na trhu k dispozici zejména venkovní
žaluzie, venkovní rolety a markýzy. Méně známé jsou
venkovní screeny, fasádní panely nebo slunolamy.
Patří sem také tradiční okenice, ale ty se řadí spíše ke
staršímu způsobu stínění. Jaké mají jednotlivé typy
výhody a při jakém použití se jejich výhod dá nejlépe
využít?

Zkuste venkovní žaluzie
Venkovní žaluzie jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád. Jejich pořízením zvýšíte svůj
komfort bydlení a zlepšíte tepelně-izolační vlastnosti
domu. Poskytují největší možnosti velmi citlivé regulace intenzity světla, a to díky nastavitelnosti lamel.
Pokud je venkovní žaluzie v zimě zavřená s uzavřenými lamelami, také částečně snižuje úniky tepla. Stále
častěji se používají i jako designový prvek, neboť mají
široké možnosti dekorů. Venkovní žaluzie je možné
ovládat např. klikou, ale vzhledem k tomu, že venkovní stínicí technika je přece jen mohutnější než
interiérová, je velkou výhodou její motorické, popř.
dálkové ovládání.
Jednotlivé typy venkovních žaluzií se liší především
tvarem a šířkou lamely, typem ovládání a způsobem
bočního vedení lamel.

Co říkáte na venkovní rolety?
Venkovní rolety jsou velmi dobře využitelné na všech
typech rodinných domů, kde si získávají oblibu,
mj. i díky široké škále dekorů (imitací dřeva) a díky
možnosti lakování do jakékoliv barvy. Navíc bohatá
nabídka z textilií mnoha struktur a barev nebo možnost libovolné barvy konstrukce předokenní rolety
umožní bezproblémovou stylizaci s okolním prostředím. Předokenní roleta může při použití blackoutové
roletoviny sloužit také jako zatemňující prvek stínění.
Volitelné použití povětrnostního čidla chrání venkovní rolety před nezmary počasí. Pevná hliníková
konstrukce a vysoce kvalitní textilie vyrobené z odolných polyesterových vláken potažených PVC zajistí
její dlouhodobou a dobrou funkčnost. Trh nabízí
i předokenní hliníkové rolety, vyráběné na zakázku
v přesných rozměrech. V provedení podhledovém,
pod omítku, nadokenní nebo do překladu je lze
zabudovat před každé okno, dveře nebo do různých
otvorů.

Znáte slunolamy?
Největší možnosti zastínění nabízejí venkovní hliníkové slunolamy. Lze je umístit ve svislé, vodorovné,
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nebo šikmé rovině. Vzhledem k tomu, že se slunolamy většinou nepohybují, popřípadě pouze naklápí,
dají se využít pro zastínění téměř jakéhokoliv tvaru.
Lamely slunolamů jsou vyráběny převážně z hliníkových slitin nebo ze skla, nerezavějí a odolávají
i extrémním povětrnostním podmínkám, ať už jsou
to slunolamy obloukové, rohové, horizontální či
vertikální. Plní nejlépe svoji funkci u velkých prosklených fasád, kde dochází k velkému přehřátí interiéru,
především v letních měsících. Slunolamy mají díky
použitým materiálům výhodu dlouhé životnosti.

Originální fasádní panely
Posuvné okenice, známé jako posuvné fasádní panely, zajistí originalitu designu a vyšší bezpečnost
stavby. Mohou sloužit jako clona a působí zároveň
jako dominanta stavby. Okenicové panely se lehce
pohybují po vodicí kolejnici nad oknem. Umožňují
tak zmenšovat nezacloněnou část oken či prosklené
plochy a regulovat množství slunečního svitu. Ačkoli
se nabízí možnosti okenic z různých materiálů, převládá u posuvných panelů dřevo. Jejich neopakovatelný prvek, který jinak není pro stavby nijak typický, dokáže z budovy udělat velmi působivý objekt.
Zajímavé jsou okenice právě tím, že jsou řešeny jako
variabilní posuvný panel. Vyrábějí se nejen ze dřeva,
ale i z kvalitních plastů, z hliníku. Lze vybrat pevnou
nebo posuvnou lameláž, ruční nebo motorový pohon
nebo i časové či dálkové ovládání.

Krásné a praktické markýzy
Jsou vhodné zejména na zastínění teras, případně
k přistínění velkých prosklených ploch (např. francouzská okna, lodžie). Markýza také zachytí tepelnou
energii ještě před oknem a tím zamezuje přehřívání
interiéru. Umožňuje ale také posezení při mírném
dešti (potom je ovšem potřeba nechat ji vyschnout,
není to deštník) a vzhledem k tomu, že je možno ji
dovybavit osvětlením a topením, umožní vám protáhnout si letní sezónu a posedět si venku příjemně
i v chladnějším období. Výsuvný volán vás ochrání
i před nízkým podvečerním sluncem.
Také u markýz je dnes možno vybrat si z nepřeberného množství dekorů a látek. Přestože markýzu lze
ovládat klikou, výhodou je elektrický pohon. Nejen
že je to mnohem pohodlnější, ale markýzu je také
možné napojit na řídící automatiku. Toto inteligentní
a spolehlivé zařízení umožňuje samočinné vysunutí
markýzy při překročení nastavené intenzity slunečního záření. Naopak při silném větru markýzu zasune
a ochrání před poškozením. Motor je tzv. trubkový,
to znamená, že je celý zasunut do toče a nikterak
neruší vzhled výrobku. Ovládání je možné nástěnným
tlačítkem nebo přenosným dálkovým ovladačem.
Ať se jedná o výsuvné markýzy, boční markýzy, vějířové markýzy, rozvíjecí markýzy, pergolové markýzy,
sklopné markýzy, nebo o markýzy pro zimní zahrady

„Hlavně díky ní se doma cítím v

BEZPEČÍ.“

Interiérové žaluzie
Kvalita | Odolnost | Design | Technologie
w w w.isot ra.c z

nebo bazény, mohou vám být „ušité na míru“ s veškerým komfortem obsluhy. Máte možnost si vybrat
mezi ručním a pohodlnějším dálkovým ovládáním.

Vnitřní zastínění
Stínění zevnitř nám poskytne mimo svůj základní účel
díky nepřebernému množství látek zejména u rolet
a plisé žaluzií perfektní dekoraci. Jednotlivé typy látek
se také liší i svými konkrétními vlastnostmi prostupu
světla, možnosti pohledu skrz látku. Existují žaluzie
a rolety, které i v nejostřejším slunci zajistí tmu či polostín, a vzduch tak v místnosti ochladí až o tři stupně.
Dokážou to kvalitní materiály s větší hustotou nebo
vrstvením, které pohlcují sluneční paprsky. Někdy ale
potřebujeme pouze chránit soukromí a denního světla
se úplně zříci nechceme. V takovém případě poslouží
třeba naklápěcí lamelové žaluzie nebo lehké okenní
japonské stěny, které posunujeme podél okna.
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Kdo by neznal žaluzie
Výhodou žaluzií je, že je využijí i majitelé oken atypických tvarů. Horizontální lamely výrobce upraví pro
okna ve tvaru kruhu či trojúhelníku, většinou bývají
nahoře i dole fixovány. Vertikální žaluzie jsou vhodné
pro velké prosklené stěny. Obvykle je mezi horním
a dolním vodicím profilem napínají pružiny, vzdušnějšího efektu v interiéru docílíme volně visícími látkovými lamelami. Některé žaluzie při domknutí propouštějí
více světla, jiné méně – záleží na použitém materiálu
a rozložení lamel. Při výběru proto se žaluziemi manipulujeme a domykavost vyzkoušíme přímo v prodejně.
Lamely žaluzií polohujeme podle potřeby, natočíme
je po směru slunečních paprsků i proti nim. V každém
případě přes žaluzii trocha světla proniká. Existují však
celostínicí domykatelné žaluzie s průřezy pro textilní
pásku a s vodicími strunami raženými ve spodní třetině
lamely, u nichž při naklonění lamel zůstávají otvory
ukryty.

lům pohybujeme lehce do stran ve vodicí liště.
K dekorativnímu, v současné době velmi oblíbenému
řešení patří plisované žaluzie, jež mohou být i zdvojené. Systém vzduchových komor kromě zastínění
nabízí i výrazně zvýšenou izolaci před chladem
v zimě a pronikáním tepla do místnosti v létě. Navíc
je lze i prát, a to díky speciální povrchové úpravě
látky, která zabraňuje vnikání prachu do tkaniny.
Plisé je výhodné i pro střešní okna, protože je lze
„zatahovat“ zespoda nahoru.
Symbol elegance ve stínicí technice představuje
dřevěná americká roleta. Roleta se stahuje řetízkem
tak, že dochází k jejímu pravidelnému řasení. Zastavování jejího pohybu se provádí za pomoci brzdy.
Materiál, z něhož se dřevěné rolety vyrábějí, pochází
z afrického Gabunu. Toto dřevo nese název Occoume. Blízké jsou jim bambusové a jutové rolety.

Neviditelný ochránce

Zdobné rolety
Současné moderní rolety nabízejí díky své struktuře
různou intenzitu stínění, vynikají materiály, barvami
a vzory. Roleta ze stálobarevné tkaniny dodává světlu v místnosti jemný barevný odstín a tlumí ostrost
denního světla, je lehce průsvitná. Atypickým oknům
se ale rolety nepřizpůsobí. Ocení je naopak majitelé dvoukřídlých oken, s vnitřními a vnějšími křídly,
která se otevírají dovnitř.
Podle svitu slunce stahujeme rolety do požadovaných poloh ručně nebo přes dálkové ovládání.
Pokud chceme docílit vysokého zatemnění, doporučují se rolety s výztuhou ze skelných vláken, která se
zavařují do látky.

Stěny a plisé
Alternativou k vertikálním žaluziím je japonská posuvná stěna, která v místnosti plní úlohu dekorativního prvku. Závěsnou tkaninou připevněnou k pane-

Téměř neviditelnou předokenní ochranu představují reflexní a termoizolační fólie, které se montují
na vnější, případně na vnitřní stranu skla. Zatímco
reflexní fólie sluneční paprsky víceméně jen odrážejí, termoizolační povrch brání úniku tepla a průniku
slunečních paprsků dovnitř. Kvalitní výrobky zachytí
přibližně 30 až 50 % tepla procházejícího sklem.
U termoizolačních fólií se na rozdíl od reflexních
používá místo vakuového napařování technologie
takzvaného naprašování (sputtering).
Reflexní vrstvu pak tvoří několik velmi tenkých vrstev oxidů kovů (měď, titan a další), které se kombinují s vrstvou chemicky čistého kovu. Tyto fólie
proto mají nízkou emisivitu (nízké úniky tepla). Termoizolační fólie nezatěžují nosné prvky okna (rámy,
závěsy), prostup světla zůstává vysoký. Fólie eliminují škodlivé UV záření až o 99 %. Nevýhodou je nutná
opatrnost při mytí. Některé typy po několika letech
ztrácejí svou ochrannou schopnost, někomu může
vadit i lehké zatónování oken.

Comeback závěsů
Závěsy do oken byly v nedávné době považovány za
jakýsi přežitek, ale dnes již opět patří mezi oblíbený druh stínící techniky. Snoubí se v nich estetika
a praktičnost. Už dávno si pod pojmem závěs nepředstavujeme těžkou nevzhlednou látku, na které
se jen držel prach a kazila celkový dojem z místnosti.
Dekorační závěsy, které jsou k dostání nyní, sledují
aktuální trendy a skvěle tak podtrhnou styl každého
interiéru.
Právě jejich jednoduchá instalace, snadné používání,
nekonečné možnosti kombinací barev a vzorů a také
schopnost elegantně a vzdušně zastínit jakýkoliv
prostor, dělá ze závěsů favority mezi stínicí technikou.
Foto: Schutterstock.com
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INZERCE

BALKON PLNÝ

VEGETACE

I z malého balkonu si můžete vykouzlit koutek pro relaxaci na čerstvém vzduchu
mezi zelení a květinami. Stačí si jen promyslet, co a kam umístit, aby se multifunkčně
vyřešilo, jak z prostoru vytěžit co nejvíce.
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Základem „prodloužení obýváku do exteriéru“ je stůl
a alespoň jedna židle. Stolečky pro miniaturní balkony se vyrábějí v menších rozměrech nebo dokonce
i v půlkruhovém provedení, které snadno přisunete ke
zdi a ušetříte prostor. Nebo si pořiďte stolek zavěšený
na zábradlí, který po sklopení do svislé polohy také
nepřekáží. Chytrým řešením pro malé prostory je také
stůl tvořený tácem na rozkládací podnoži. Tác s kávou
či drobným pohoštěním si donesete z kuchyně. A co se
týká sezení, mohou vám pro nedostatek volného místa
dobře posloužit skládací židle, které můžete odstavit,
když je právě nepotřebujete. Třeba při zalévání vaší
minizahrádky.

Zajištění soukromí
Na balkoně chceme mít vždycky soukromí, proto to
chce zástěnu. Na výběr máte z několika možností.
Rákosové rohože osloví všechny milovníky přírodních
materiálů, nicméně jsou velmi náchylné k poškození:
ve větru se snadno polámou a vlivem deště a slunce
zešednou, proto je třeba počítat s jejich častější výměnou za nové. Bambusové zástěny jsou oproti rákosovým výrazně odolnější (především zástěny, které jsou
z neštípaného bambusu). Jednotlivé lakované bambusové tyče jsou k sobě spojeny poplastovaným drátem,
odolným vůči korozi. Textilní zástěny se vyrábějí
z polyesteru, některé zástěny jsou vylepšeny o ochranu
vláken teflonem, čímž se látka méně špiní a odpuzuje vodu. Výhodou je množství různých barev a vzorů
na výběr. Zástěny z umělých hmot mohou nabídnout
velké množství barevných odstínů i atraktivních vzorů,
napodobujících květiny, cihly nebo kámen. Výborně
chrání před deštěm a mají dlouhou životnost. Velmi
oblíbený je v poslední době umělý bambus - rohož
z tyček z PVC, která napodobuje vzhled bambusových
rohoží. Tato umělá varianta nabízí množství barevných
provedení i odolnost a dlouhou životnost. Soukromí
vám zajistí samozřejmě i živý plot třeba z břečťanu, ale
kdo má čekat, než vyšplhá kolem balkonových sloupků
nebo obroste skleněné zábradlí?

Výběr nádob
Než bezhlavě kupovat květináče a truhlíky a pak je
dát, kam se vejdou, je lepší si udělat plánek. Nakreslete si svůj venkovní prostor a zapřemýšlejte, jak co
neefektivněji zkrášlit i využít každý decimetr. Je dobré
si předem určit, zda chcete jednotný styl nebo si
balkon zařídit eklekticky, tedy od každého stylu něco.
Tomuto rozhodnutí podřiďte výběr nádob na vegetaci. Květinami osazujeme různé ozdobné nádoby, ať
už závěsné či nikoliv, nejčastěji jsou to však truhlíky.
Nádoba by měla mít odtokové otvory, aby se voda
v nádobě zbytečně neshromažďovala. Rovněž důležitá
je miska nebo podložka pod nádobu, aby voda nekapala kolemjdoucím na hlavu, případně aby neponičila
fasádu. Estetické jsou nádoby z kamene, z hlediska jejich hmotnosti se však hodí spíše ke vchodům domům.
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Keramické nádoby, které mohou být velice dekorativní, jsou křehké a s prvními mrazíky mohou popraskat.
Velmi in jsou retro hliněné květináče, čím mají větší
umělou patinu, tím lépe. Nejvíce se ovšem osvědčují
truhlíky z plastu. Jsou praktické, lehké a levné. Jsou
k mání ve všech možných tvarech, dokonce i se speciálními držáky, kterými je posadíte na zábradlí. V současné době jsou k dostání v mnoha barvách, takže je
možno je sladit s barvou fasády nebo barvou květeny.
Někteří z nás ale milují přírodní materiály, především
dřevo. Dřevěné truhlíky jsou sice nádherné, ale jejich
životnost se snižuje přímým kontaktem s mokrou
zeminou. Proto se doporučuje rostliny do dřevěných
truhlíků nevsazovat přímo, ale použít je jen jako dekorativní obal pro plastový truhlík či květináč opatřený
miskou. Stejný postup je samozřejmostí u dřevěných
bedýnek (velmi efektní jsou bedničky od vína) nebo
u proutěných košů, u nichž i přesto že slouží jen jako
dekorační obal, musíte počítat s kratší životností. Na
malé balkony se hodí nejrůznější květinové schůdky.
Vejde se na ně mnoho rostlin a přitom zaberou jen
minimum místa. Nedostatek místa mohou skvělým
způsobem vyřešit květiny v závěsu.

Kouzlo samozavlažování
Nejméně starostí budete mít s chytrými nádobami,
jejichž efekt spočívá v triku, že rostlina nepije vodu
sama, ale saje ji zemina a rostlina si z ní bere požadované množství společně se živinami. Voda se vlévá
do spodní nádoby se savými knoty, které jsou spojené
se zeminou. Na trhu je nepřeberné množství samozavlažovacích květináčů, od kulatých závěsných, přes
klasické truhlíky, až po soustavu kaskádovitých nádob, které zabírají málo místa, protože jsou pomocí
propojovací součásti sestaveny vertikálně. Jde o velmi
smysluplné řešení, díly do sebe přesně zapadají a působí kompaktním dojmem. Jsou dostupné v široké škále
barevných variací a nabízejí kombinaci variant tón
v tónu jako růžová s vínovou nebo slonová kost světlá
a tmavá. K mání jsou také vícebarevné varianty od
terakoty, přes čokoládu a cappucino až po barvu bílou
či svěží zelenou jakožto nejcharakterističtější barvu
jara. Pokud nemilujete plast, novinkou na trhu jsou
samozavlažovací nerezové obaly se sázecími vložkami.
Jde však o designové nádoby za vysoké ceny.

Pro šikovné ruce
Truhlík fungující na principu samozavlažování si
můžete vyrobit i sami. Postačí vám k tomu dva obyčejné truhlíky, velký a malý. Velký bude sloužit jako
podmiska, do menšího vyvrtejte nebo vypalte několik
otvorů. Do těch provlékněte knoty a samozavlažovací
truhlík je na světě. Originální knoty se dají koupit na
dobírku na internetu, ale dají se údajně nahradit například silnými popruhy k batohu. A ty koupíte v každém provaznictví.

(nevztahuje se na již zlevněné zboží a akční nabídky)

sleva 10%
na rostliny a kameny

* S kuponem

Po – Pá 8 – 18
So 9 – 16
Ne 10 – 14

ZAHRADNICTVÍ
U KRTKA novì otevøeno

Otvírací doba:

– nečekejte, až vyrostou

Prodej rostlin, keřů,
vzrostlých stromů

K Měcholupům (naproti benzínce ONO)
109 00 Praha 10
Mobil: + 420 774 07 07 07
www.zahradnictviukrtka.cz
www.rousal.cz
e-mail: info@rousal.cz

❊ Paví farma
❊ rybníčky s japonskými rybkami

zMrzliNA zdArMA

❊ Při nákupu nad 500 Kč

Akce:

❊ Prodej volně ložené zeminy,
substrátů, kůry
❊ Prodej okrasných kamenů,
štěrků, písku, kačírku
❊ V nabídce největší
známý krmelec

❊

Nabídka:

Rychlé letničkové řešení
Máme-li nádoby, můžeme se vrhnout na jejich osázení.
Nedílnou součástí výzdoby balkónů jsou letničky, které
nás svou záplavou květů těší od května až do října.
Mezi nejoblíbenější květiny do truhlíků patří muškáty,
fuchsie, afrikány, lobelky, petúnie, surfínie, milionbels,
bakopy, macešky atd. Truhlíkových letniček je velké
množství a vyjmenovat všechny by šlo jen velmi těžko.
Pokud nechcete trávit čas v zahradnictví a vybírat
konkrétní květiny a pak je k sobě sesazovat, doporučujeme se spolehnout na semínkové směsi, které už jsou
namíchané tak, že se jednotlivé druhy skvěle snášejí,
doplňují se vzrůstem a ladí k sobě barvami. Stačí je jen
zasadit do truhlíku a čekat na tu nádheru.

Jen mladé sazenice pelargonií
Asi první letnička, která vás napadne, je pelargonie.
V poslední době jsou velmi oblíbené kromě tradičních
páskatých i pelargonie převislé. Do jednoho truhlíku
stačí tři až čtyři rostliny. Nespoléhejte na to, že loňské sazenice pokvetou stejně bohatě. Mladé sazenice
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jsou vitálnější, proto nelitujte peněz a kupte si nové.
Dávejte pozor, aby nebyly napadeny chorobou, kterou
poznáte na spodku listů. Jestliže objevíte hnědé skvrny, které způsobuje nedostatek světla, nerovnoměrná zálivka a vysoká vlhkost, obraťte se raději jinam.
Takové pelargónie špatně kvetou. Jinak pelargónie
pilně přihnojujte a truhlík umístěte na slunnou stranu
a hlavně tam, kam déšť nemůže, aby nepršelo na listy.

Surfinie, nebo tyroly?
Pokud je vaším snem balkon ověšený dlouhými kvetoucími kaskádami, zvolte surfinie, které při dobré
péči tvoří až dva metry dlouhé převisy plné květů bílé,
růžové, modré nebo purpurové barvy. Vyžadují slunné
stanoviště, snáší však i polostín. Kdo je zklamán, že
právě na jeho balkóně surfinie „nejdou“, může si truhlíky osázet tyrolskými karafiáty. Vonné, něžně růžové
až masově červené květy mají často nasazena poupata
již na sazenicích a kvetou až do zámrazu. Dobře snáší
plné slunce, ale severní strana jim nesvědčí. Opravdu
bohatý souvislý porost získáte, koupíte-li si Bidens

drobných zvonkovitých květů růžové, modré, fialové
a bílé barvy. Rostlina není náročná na zálivku, vyžaduje však slunné stanoviště. Dalším letničkovým fešákem
je aksamitník neboli afrikán se svými žlutými nebo
oranžovými paličkami květů. Vysévá se na přelomu
března a dubna do skleníku nebo do misky na okenní
parapet. Semena brzy vyklíčí. Působí nejlépe vysazený
ve větších skupinách. Ale pozor, poměrně ostře zemitě voní, což nemusí být na malém balkonu příjemné.
Bacopa se zase nejlépe hodí do závěsných nádob, kde
svými drobnými bílými květy působí velice dekorativně
po dlouhou dobu. Daří se jí spíše v polostínu než na
přímém slunci. Verbena nese na svých plazivých stoncích šedozelené listy a červené, růžové nebo bílé květy
po celé léto. Rostlina je náročná na zálivku, na příliš
slunném stanovišti musíme denně zalévat. Můžeme ji
pěstovat i v polostínu. Pozor však na přestínění, rostlina by pak málo kvetla.

Jaký substrát a hnojení?

ferulifolium, který zlatožlutými hvězdičkami drobných
kvítků brzy zcela zaplní truhlík. Kvete od jara do podzimu a rozrůstá se všemi směry.

Kterou z nich?
Snad nejlevnějšími letničkami jsou macešky, které za
málo korun udělají velkou parádu. Macešky se těší
veliké oblibě pro svou barevnou rozmanitost a jsou
vhodné pro skupinové výsadby. Moc jim to sluší v kombinaci s jinými rostlinami. Toužíte po hustém koberci
květů? Pak si pořiďte petúnie, které vytvoří záplavu
fialových, růžových, purpurových a bílých květů. Jde
o nenáročné květiny, které milují sluneční paprsky
a pro svou krásu potřebují jen odstraňování odkvetlých květenství uštípnutím stonku. Fuchsie jsou oblíbené pro své netradiční květy s tvarovanými kalichy.
Většina fuchsií nesnáší přímé slunce, takže jim prospívá
východní strana. Lobelka roste keříkovitě a na svých
převislých stoncích nese záplavu drobných květů bílé,
modré a tmavě červené barvy. Kvete od června do
konce podzimu. Milionbels nese obrovskou záplavu

Nad touto otázkou nemusíte přemýšlet, k mání jsou
speciální přípravky pro balkonovky. Zemina pro balkónové květiny je připravena pro pěstování muškátů,
petúnií, begónií, fuchsií, aksamitníků, verben a dalších
balkónových květin s podobnými požadavky. Zemina
je vyrobena z kvalitní tříděné rašeliny s přídavkem
minerálních hnojiv a vápenaté složky. Přihnojovat
byste měli začít 2 - 3 týdny po výsadbě. Můžete i dříve,
záleží na velikosti rostlin a jejich kořenovém balu. Čím
jsou rostliny větší, tím dříve můžete s přihnojováním
začít. Muškáty začnou díky hnojivu rychle narůstat.
Do května si takto předpěstované květiny v truhlíku
vytvoří ideální základ pro bohatý převis a kvetení. Přihnojujte speciální směsí na balkonovky pravidelně do
každé zálivky. Pokud se chcete starat jen o krásu svých
květin, doporučujeme gelový přípravek, který spolu
s mykorhizními sporami zapravíte do půdy. Při dešti
nebo zálivce se gel nasákne vodou, kterou poskytne
rostlinám v době sucha. Spolu s mykorhizním práškem
je perfektním pomocníkem pro ulehčení práce s balkonovými letničkami. Na trhu jsou i další pomocníci:
moderní, přírodní a velmi efektivní přísady do půdy.
Mají schopnost zadržovat vodu a hnojiva a postupně
je předávat rostlinám přímo ke kořenům. Provzdušňují
půdu, umožňují prostupnost závlahy a kyslíku a navíc
obsahují pro rostlinu tolik potřebné prvky jako je hořčík, mangan, vápník, křemík a měď.

Nejen letničkami „živ“ je balkon
Také trvalky dovedou nádherně ozdobit balkon. Parádu nadělají například bohatě kvetoucí stračky nebo vysoké šuškardy. Vysoké typy rostlin můžete podsazovat
převislými. Působivé i odolné jsou také okrasné trávy,
které lze doplňovat nápadně kvetoucími rostlinami.
Hodí se všechny nižší druhy, které můžete kombinovat
podle tvaru a barev, jež jsou u různých druhů a kultivarů velmi rozmanité a ozdobné - stříbřité ostřice, čer-
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vené kostřavy. Pestrou jarní paletu poskytnou prvosenky a cibuloviny, které kvetou od března do května.
Nádherné jsou okrasné sedmikrásky, jejichž plnokvěté,
růžové či červené úbory rozkvétají od března do června. Celou barevnou škálu od žluté, přes červenou až
po temně fialovou mají také variety chejru vonného,
který kvete od dubna do června. Od jara až do podzimu kvetou rozmanité odrůdy violky ostruhaté, jejichž
velkokvěté fialové kultivary vypadají velmi pěkně
i samostatně. Jedinečné jsou v truhlících zakrslé či
větší půdopokryvné růže. Mezi pohledné a navíc velmi
houževnaté rostliny vhodné do nádob patří na sklonku léta růžově kvetoucí rozchodníky, kterým budou
svědčit i horká a výslunná místa u jižních zdí, přičemž
dobře snášejí občasné sucho. Podobně nenáročné jsou
i netřesky.

Kbelíkové rostliny
Nádhernou dekorací balkonů, která nezabere mnoho
místa, jsou mobilní nádobové rostliny, trefně pojmenované také jako kbelíkové. Nicméně při jejich pořizování mějte na paměti, že v chladných ročních obdobích
potřebují přemístit na zimní stanoviště. Pokud tedy
vlastníte malý byt nebo nepodsklepený domek bez
verandy či zimní zahrady, vyberte si raději jiné rostliny. Období přezimování totiž trvá zhruba od poloviny
října do poloviny května, tedy sedm měsíců. Po celou
tuto dobu musejí mít rostliny výrazně nižší teplotu než
obvyklých 20 °C a světlo, jinak jejich jarní regenerace
trvá velice dlouho a do kondice a nasazení květů se
dostanou až o prázdninách.
Které kbelíkovky jsou neoblíbenější? Ozdobou balkonu se může stát pařížská kopretina, drobnokvětá příbuzná chryzantémy, pěstovaná na kmínku. V obchodě
ji zakoupíte jako vzrostlou rostlinu, kterou je nutné
udržet i do dalších sezon. Bohužel je dost choulostivá,
napadají ji škůdci a potřebuje hodně péče i výživy.
Odolnější je rozhodně oleandr, který může dokonce
přezimovat i venku, pokud tedy neuhodí velké mrazy.
Má vyšší potřebu živin, a aby bohatě kvetl, je třeba
ho pravidelně přihnojovat, zvláště v případě, kdy je
květináč či kbelík už hodně prorostlý kořeny. Komu
by se nelíbily andělské trumpety! Ale durman (nebo
také brugmansie či andělská trumpeta) je mimořádně
náročná rostlina na prostor, výživu i zálivku. Pokud si
ho pro jeho jedinečnou krásu pořídíte na malý balkon,
nic moc dalšího se vám už vedle něj nevejde. Dalším
kbelíkovým skvostem je mandevilla (setkáte se také
s názvem dipladenie), což je poměrně robustní pnoucí
rostlina s pevnými voskovými listy, kterou zdobí velké
trubkovité vonné květy nejčastěji růžové či nachové
barvy. Najdete ale i exempláře, které kvetou žlutě či
bíle. Olověnec je zase stálezelený keř (Plumbago auriculata), označovaný také jako hořcový stromek, původem z Jižní Afriky. Při štědré zálivce a hnojení bohatě
rozkvete modrými květy a pokvete prakticky až do
října. Nejčastěji se tvaruje jako stromek, lze se setkat
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ale i s keřem s dlouhými výhony. Unikátní štětkovec
pochází z Austrálie a jinde na světě ho nenajdete. Patří do jedné čeledi s myrtou, z čehož je možné odvodit
i jeho nároky na pěstování. Největší ozdobou štětkovce (Callistemon citrinus) jsou červené květy s dlouhými
tyčinkami trčícími na všechny strany. Zkrátka nádobových „sólokaprů“, které vám budou sousedi obdivně
okukovat, je opravdu k mání hodně.

Balkónové stromečky
Ve kbelíku se daří i ovocným stromkům a ty v balkonovém vydání si můžete pořídit v každém zahradnickém
centru. Jsou tak malé, aby se na balkon vešly, zároveň
ale dostatečně velké a silné na to, aby mohly plodit
chutné ovoce. V balkonové verzi si můžeme koupit
běžně jabloně, hrušně, meruňky či broskvoně, také
ale třešně či nektarinky. Mezi balkonovými rostlinami nalezneme také spoustu druhů, které bychom asi
nečekali. Fíky, moruše, muchovníky nebo třeba různé
druhy kiwi, i to můžeme pěstovat na malém balkoně.
Tím jsme se dostali k rostlinám, které nám přinášejí
nejen okrasu, ale i užitek.

Bylinkářství na dosah ruky
Pěstování bylinek na balkoně je snadné, a příliš se neliší od jejich pěstování na záhoně. Vesměs se totiž jedná
o na pěstování nenáročné rostliny, a tak je zvládne
pěstovat i zahradník - laik. Většinou se jedná o druhy
rostlinek, které se vám za jakoukoli pravidelnou péči
ve formě pravidelné zálivky a přihnojování odvděčí
silným a zdravým růstem přímo za oknem na balkoně.
Pro aroma a zdraví bylinek je klíčová možnost regulace vlhkosti substrátu v nádobě. Nádoby by proto vždy
měly mít odtokový otvor a na dně dostatečnou vrstvu
drenáže (např. z nadrcených cihel, štěrku atd.), aby
přebytečná voda mohla odtékat. Semena většiny bylinek jsou běžně k dostání např. kmín, kopr, majoránka,
koriandr, libeček, yzop, tymián, saturejka či šalvěj.

Keříčkové ovoce a zelenina z truhlíku
Na balkoně se dá pěstovat samozřejmě i záhonové
ovoce a zelenina. Pokud zajistíme vhodné podmínky,
ovoce bude chutné a úroda na balkonové podmínky
zajímavá. Nejjednodušší je asi pěstování drobných
ovocných druhů. Mezi ně patří jahody, borůvky,
brusinky, ale i třeba angrešt. Ke koupi jsou speciální odrůdy, třeba pnoucí jahodníky, které jsou široce
použitelné. Mnoho z nich se dá vysadit i do truhlíku.
Ze zeleniny jsou pro pěstování na balkoně nejvhodnějším keříčková rajčata nebo cherry. Mají rády světlá
místa chráněná před větrem. Truhlík by měl mít výšku
minimálně pětadvacet centimetrů. Rostliny vyžadují
jen tolik vody, aby půda byla vlhká, jinak by kořeny
uhnily. Jako kvalitní hnojivo, kromě běžně zakoupeného v obchodech, můžeme použít i kvašený slepičí
trus zředěný v poměru 1:10. Požadavky na pěstování
jsou podobné jako u rajčat. Je vhodné světlé stanovi-

ště, závětří a pravidelná zálivka. Na balkoně se daří
pěstování chilli papriček. V truhlících vyrostou až do
výšky třiceti centimetrů a ještě dekorativně zdobí. Pro
vás, kteří dáváte užitkovému balkonu přednost před
květinovou okrasou, máme i tip: Víte, že jsou na trhu
i balkonové skleníky? Jsou vyrobené z lehkých trubek
a odolné fólie a mají velikost jen 69 x 49 a výšku také
157 centimetrů. Tam se bude zelenině i ovoci dařit
ještě lépe.

Vertico systém
Ptáte se, jak se ale mají všechny ty květiny, bylinky,
stromky a ovoce vejít na malý balkon? Odpověď zní:
zkuste vertikální zahradnictví, které se spoléhá na
skutečnost, že rostliny porostou všude, kde mají světlo,
živiny a podporu. Tedy i v patrech nad sebou, a třeba na zdech balkonu. Pro vertikální využití malého
venkovního prostoru vám dobře poslouží dřevěné
ozdobné mřížky, jakési paravány, které koupíte v každém zahradnickém marketu. Mřížky můžete díky
různým tvarům kombinovat a sestavit si tak originální
komplet nejen pro zavěšení květináčů, ale i jako oporu
pro pnoucí se rostliny. Dalším řešením se může stát
zakoupený závěsný systém spojovatelných modulů
nebo sestavení systému svépomocí. A při správné péči
pak můžete na pár metrech čtverečních sklízet jahody, angrešt, rybíz, okurky, fazole, a třeba i ředkvičky
a hlávkový salát.

Okurky na síti
Třeba i okurky se dají pěstovat ve vertico systému.
Jeho podstatou je vybudování dobré opěrné konstruk-
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ce pro rostliny a natažení sítí, po kterých se budou
okurky pnout. Podpůrná síť na okurky, kterou běžně
koupíte, výrazně zvyšuje úrodu, prodlužuje plodnost
rostlin a oddaluje napadení plísňovými chorobami.
Síť můžete používat několik let, aniž by se rozplétala.
Podpěrná síť je vhodná i pro upevnění všech dalších
popínavých rostlin, díky ní si můžete na balkoně pěstovat třeba hrášek nebo fazole.

Na svůj ráj si posviťte
Ať už si vyzdobíte a využijete balkon jakkoliv, jistě
si ho budete chtít užívat i večer. Nádhernou večerní
atmosféru uprostřed květin zajistí bezesporu osvětlení,
které dá díky stínům vašemu balkonu nový look. Možná si vystačíte se svíčkami, možná dáte přednost kvalitnímu venkovnímu osvětlení. Skvěle vypadají například
závěsná světýlka, ale poslouží i obyčejná lampa, pokud
zajistíte, že do ní nenaprší. A pokud máte přece jen
více prostoru, můžete se porozhlédnout po dekorativním venkovním osvětlení. Nechce se vám do rekonstrukce elektrického vedení? Pak doporučujeme skvělou alternativu: LED pásky. Jsou nejen moderní, ale
splní účel dekorativní i funkční. Jejich instalaci zvládnete sami, protože jsou vybaveny samolepící páskou
a jejich délku snadno vyřešíte napojováním a stříháním
jednotlivých částí. LED pásky jsou pro použití v exteriéru zalité v silikonu, což je pro venkovní použití ideální.
Navíc nejsou finančně náročné a můžete si je vybrat
v mnoha barvách a provedení.
Text: Eva Houserová,
foto: Schutterstock.com

STAVEBNICE TEKTON

– SEKÁNÍ, MULČOVÁNÍ A ODLÍZENÍ SNĚHU.
VŠE SNADNO A LEHCE S JEDNÍM STROJEM!

Kdo by netoužil po terase, která zvyšuje komfort
bydlení v teplejších ročních obdobích! Není nic
příjemnějšího, než si vybudovat útulné sezení venku
a prodloužit si tak obývací pokoj. Pokud už terasu
máte, nastal právě teď čas na její předjarní údržbu,
pokud se ji teprve chystáte vybudovat, máte za
minutu dvanáct.
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STĚHUJEME SE

NA TERASU

INZERCE
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Terasa by měla bezprostředně navazovat na dům
a tvořit jakýsi přechod mezi interiérem a dvorem či
zahradou. Zevnitř by na ni měl být bezproblémový
přístup s talířem jídla nebo kávou a novinami. A na
rozdíl od uzavřené verandy nebo zimní zahrady má
terasa obvykle sezónní charakter. Není tedy nutné
stavbu zbytečně předimenzovat, v úvahu připadají
i velmi rychlá a jednoduchá řešení. Terasa by měla být
co nejvíce otevřená, ale ideální je závětří.

Která podlaha je nejlepší?
Materiál na podlahu byste měli vybírat určitě podle
vašeho rozpočtu a podle způsobu využívání terasy.
Teprve potom je čas vybírat vhodný materiál. Je důležité, aby podlaha na vaší venkovní terase byla kvalitní.
To znamená, že by měla být odolná vůči venkovním
vlivům. Dalšími požadavky jsou např. estetická stránka
podlahy a její bezpečnost nebo její snadná údržba.
Oblíbenými materiály jsou kámen, dlaždice i dřevo.
Vše má ale i své stinné stránky. Pokud máte děti, nebo
domácí mazlíčky, mohou se na kamenné či dlaždicové
podlaze zranit, obzvláště když jsou zvyklé na terase
pobíhat. Rozhodnete-li se pro dřevo, musíte vybírat
opravu důkladně a vyplatí se investovat nejen do
materiálu, ale také do údržby. Pokud budou prkna
nekvalitní, hrozí zadření třísky. Vyznavači high tech
designu možná zatouží po betonu, který je odolný
proti poškrábání. Musíte však počítat s tím, že se v létě
bude od podlahy odrážet silné sluneční záření a teplota u ní může dosáhnout až 60 stupňů Celsia. Pokud
hledáte levnou variantu podlahy, tak tou je podlaha
asfaltová. Dobře izoluje vodu, ale nevýhodou je její
špinění a měknutí za teplého počasí. Štěrková podlaha
vám déle vydrží a nepraská. Nevýhodou je její náročné
čištění a nepříjemnost povrchu pro váš pohyb. Pokud
terasu máte částečně krytou a využíváte ji téměř po
celý rok, tak zvolte dlažbu protiskluznou a mrazuvzdornou. Vybírat můžete z dlaždic betonových nebo
keramických, ze zámkové dlažby nebo přírodního kamene, který může na vaší terase vytvořit hezké vzory.
V současnosti si stále větší popularitu získává dřevoplast. Kvalitní dřevoplastová prkna by měla obsahovat 60% dřeva a 40% polymeru HDPE (high-density
polyethylen). Na trhu je široká škála teras WoodPlastic,
vyvzorovaných ve velké ploše v přirozeném venkovním
prostředí. Jejich výhodou je vysoká trvanlivost, skvěle
odolávají působení deště, slunce, mrazu a dalších běžných povětrnostních vlivů.

Zastřešit, nebo ne?
Toť otázka, nad kterou je třeba se zamyslet předem při
plánování stavby. Zvažte, jaká varianta je vám nejbližší: zda terasu zastřešit, nebo vybudovat pouze podlahu a stín či ochranu před deštěm pak řešit slunečníkem, markýzou či lehkým rozebíratelným altánem,
který lze na zimu demontovat. Konstrukce zastřešení
stavbu samozřejmě prodraží, ale dá terase širší mož-
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nosti využití. Umožní instalovat třeba rákosové nebo
látkové závěsy nebo zábradlí či zástěny do výše pasu,
které z části chrání před větrem. Můžete si tak sezónu
na terase rozšířit i na podzimní měsíce. Zastřešení je
ale nutné plánovat i s ohledem na to, jak moc „ubere“
světla, které jde skrze okna do interiéru. Řešením je
střecha z materiálu, který propouští světlo (polykarbonát, drátosklo) a látkové či rákosové podhledy.
Zastřešení lehkou hliníkovou konstrukcí se skleněnou
nebo polykarbonátovou výplní vyžaduje pro připevnění jen jednu stěnu, a její variabilita umožňuje otvírání
jednotlivých dílů. Výhodou stropních hliníkových lamel
je jejich náklon až o 160 stupňů, kterým lze regulovat
přístup světla. Při dosednutí na sebe vytvoří lamely
celistvou nepropustnou plochu, některé modely lze
shrnovat i do stran nebo je osadit led pásky. Výhodou
hliníkové střechy je i její nosnost až 130kg/m2, což oceníme především v zimním období, kdy se nemusíme
obávat každého centimetru nového sněhu.

Nad hlavou zeleň
Někdo má při posezení na terase rád nebe nad hlavou
a kolem sebe volný prostor, jiný dává přednost zeleni.
V tomto případě se nabízí pergola. V tradičním pojetí
je pergola dřevěná konstrukce, po které se popínají
rostliny a majitelům zahrady nabízí příjemné místo
k posezení. V současné době se pro stavbu pergol používají i jiné materiály, jakým je třeba plast nebo hliník.
Právě hliník je dnes nejvíc trendy, v porovnání se dřevem je mnohem lehčí, pevnější, odolnější vůči povětrnostním vlivům a v podstatě bezúdržbový. Pokud ale
dáváte přednost přírodnímu looku, skvělým tipem jsou
dřevěné stavebnicové pergoly, což je unikátní systém,
se kterým si můžete postavit pergolu přesně podle
svého gusta. Koupíte si stavební součástky, různé typy
příčných ráhen, stojek, vzpěr a pergolových oblouků,
které jdou libovolně kombinovat. Pergolové stavebnice zahrnují také moduly květinových truhlíků a pohodlné lavičky.

Pastva pro sousedy? Ne!
Pokud máte terasu situovanou tak, že nejste chráněni
před zvědavými a závistnými pohledy sousedů, nedostatek soukromá vám vyřeší optické zástěny. Dříve se
užívaly stěny z dřevěných latěk, ale můžete používat
i tvarované mříže ze dřeva či kovu. Popínavé rostliny
můžete zvolit jako oporu. Další variantou jsou bambusové, rákosové, vřesové nebo různé jiné rohože, které
se jednoduše drátkem či provázkem přichytí k plotu,
sloupku nebo zábradlí. Soukromí vám zajistí i zajistí i živý plot, aspoň v místech, kudy je na vaši terasu
vidět. K mání jsou i květinové truhlíky různých rozměrů se zabudovanými paravány. Každopádně byste
se při pořizování jakékoli zástěny měli řídit jedním
základním pravidlem. Výška zástěny terasy by měla být
v případě terasy ideálně 1,6 až 1,8 metru, což odpovídá výšce dospělé osoby.

KARBOLINEUM EXTRA  PALISANDR
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Aby na nás nefoukalo
Posezení v průvanu není pohodové ani zdravé. Za
větrného počasí oceníme i zakrytí bočních stěn, pokud
je na terase máme. Vhodné je v tomto směru alespoň
dostatečně vysoké zábradlí nebo ideálně zmíněná
pergola. Pak máte na co nainstalovat integrované
screenové rolety. Jsou vzdušné, odolné proti větru
a částečně i dešti, pohodlně ovládané motorem. Speciální látka umožňuje pohled ven a přitom velmi dobře
stíní. Rolety s transparentní fólii jsou zcela proti větru
a dešti, ovšem nemají žádný stínící efekt. Boční stěny
pergoly dokonale zakryjí také posuvné skleněné stěny,
ovšem musíme počítat s tím, že odsunuté vždy zabírají určité místo a pergola není plně otevřena. Velmi
oblíbené jsou v poslední době také hliníkové posuvné
okenice s dřevěnými lamelami, které lze libovolně
naklápět a regulovat jimi intenzitu osvětlení.

Pohodlný polstrovaný nábytek
U čeho budeme sedět, napadne každého, kdo si pořizuje terasu. Nábytek může být dřevěný (z čehož nejtrvan-
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livější je teakový), kovový (nerezový, hliníkový, ocelový,
z drátěných sítí) vyplétaný (ratanový, nebo třeba z palmového listí) a nakonec nový plastový nábytek, často
v podobě designérských lahůdek. Mezi něj zařadíme
nejen kompaktní plastové výlisky, ale například i syntetický ratan. Třešinkou na dortu - u jakéhokoliv nábytku - je pak lehké, hezké a příjemné polstrování. Různý
design sedáků a polštářů dokáže to, že terasa s nábytkem vypadá pokaždé jinak. Jemná kostka navozuje
domácký vzhled, zatímco okrovo-černé a žlutě oranžové odstíny v typických vzorech inspirovaných Afrikou
přinášejí pocit exotiky. Jasně identifikovatelné jsou
středomořské barvy a motivy. Od bleděmodré řecké až
po vzory a kombinace hráškové, růžové a modré typické pro Provence. Co se týká trvanlivosti, voděodolnosti
a nešpinavosti, moderní „venkovní“ látky jsou ošetřeny
vodoodpudivou úpravou, kdy se kapky vody do polštářů nevsakují, ale stékají po nich. Jiné úpravy textilu
mají žáruvzdornou úpravu, potah je více chráněn před
propálením cigaretou. Při vytrvalých deštích a přes zimu
je pak nezbytné všechny polštáře uložit v suchu doma.

vypadají a ještě hodně vydrží. Ustupuje se od klasických kulatých tvarů, módní jsou deštníky čtvercové či
obdélníkové. Novinkou jsou velkoplošné slunečníky
s bočním nosným ramenem, v podstatě připomínají vysunutý jeřáb. Klasikou jsou stínící stříšky zvané
markýzy, jejich nabídka je obrovská. Ty nejmodernější
jsou ovládány elektromotorem, který je svinuje nebo
rozvinuje. Ani to už však nestačí. Žádané jsou takové,
u kterých je motor ovládán dálkově jako u televizoru.
A pro náročné jsou určeny ty, které mají i speciální čidla, která reagují na vítr či déšť. Zařídí, aby se markýza
svinula či rozvinula, podle toho, jaké je zrovna počasí.
Kdo neholduje proměně zahrady v přehlídku moderní
techniky, může vybírat ze starých dobrých houpacích
sítí a různých houpaček. Alternativa místo slunečníku?
Moderní jsou nyní stínící plachty, které jsou vhodné
k zastínění jakýchkoliv ploch, kde se z některých důvodů nehodí slunečník.

Sluncem voňavé prádlo

Pohodlí jako v obýváku
Není nad to si po dobrém jídle dát relax na čerstvém
vzduchu ve vodorovné poloze. K tomu vám skvěle poslouží zahradní lehátka, postele, pohovky, polohovací
lehátka či houpací sítě. Na úzké terasy se hodí lehká
polohovací křesílka, skládací lehátka a menší pohovky.
Větší plocha snese i velké pohovky, lehátka pro dva
nebo houpací sítě s podstavcem. Velkým hitem jsou
v posledních letech modulární sedací soupravy, které si
můžete sestavit na míru, přesně podle prostoru, který
máte k dispozici. Vytvoříte tak za pár minut jak pohodlnou sedačku, tak třeba postel nebo lehátka. Tyto
variabilní sestavy vytvoří z terasy skutečný venkovní
obývák.

Slunečník, nebo markýza?
V žáru poledního slunce může být pobyt na nezastíněné terase problém, který je však lehce řešitelný slunečníkem, sluneční clonou nebo markýzou. Slunečníky už
nejsou jen nudné klasické deštníky s pruhy nebo květy
slunečnic. Vyrábějí se z exotických dřevin, takže dobře

Není nad prádlo sušené proudícím vzduchem a slunečními paprsky. Terasa se k této službě dokonale
nabízí, jen stačí zvolit věšákové řešení, které bude
odpovídat architektonice vaší terasy a zároveň nebude
překážet.
Úplně nejjednodušší variantou je skládací sušák, který
ve složeném stavu zabere asi tolik místa jako žehlicí
prkno. Podle potřeby ho na terase rozložíte a pak zase
odnesete někam do komory nebo za roh domu. Prádlo
věšíte na pevné pruty nebo šňůry o různých celkových
délkách nejčastěji mezi 10 až 60 metry. Pokud potřebujete sušit více praček, výrobci nabízejí variantu
s bočními křídly nebo dokonce poschoďovou.
Druhou možností je dobře známý otočný sušák na středové noze, který zapíchnutý do trávy „zdobí naše zahrady“. Můžete ho po pevném zakotvení v podstavci
postavit samozřejmě i na terasu. Nabízí až 40 m sušicí
plochy, odpovídající až třem pračkám prádla. Moderní rotační sušáky mají šňůry vypnuté díky 3 stupňům
polohování ramen a na každé rameno je navíc možné
pověsit ramínko. V případě, že sušák nepoužíváte,
zaklapnete ramena sušáku ke stojné (středové) tyči.
Pokud nemáte na terase dostatek místa na otočný sušák, případně se vám toto sušení prádla nelíbí
z estetického hlediska, můžete zvolit jeden z typů,
který připevníte na stěnu domu. K nástěnnému sušáku
dostanete nejen příslušenství k uchycení na zeď, ale
i obal na přikrytí šňůr. Dražší nástěnné sušáky se mohou stát neviditelnými, protože po použití jeho šňůry
zajedou do pouzdra na zdi. Komfort obsluhy zvyšují
i další vychytávky: funkce pro rychlé složení sušáku bez
ohýbání (stiskem pojistky na rameni sušáku), funkce
automatického svinutí šňůr do bočnic (šňůry zůstávají
čisté, netřeba je omývat) a celistvé meziramenní zakrytí, které zabraňuje vniku vody do nitra sušáku.

Pozor na kvalitu materiálu
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Venkovní sušák by měl mít především kvalitní povrchovou úpravu, aby odolával klimatickým podmínkám.
Cenu pak ovlivňuje jejich velikost, konstrukce, (mají-li
zvýšená boční křídla, pověsíte-li na ně delší věci nebo
prádlo na ramínku atd.). Důležitá je také kvalita povrchové úpravy prutů (pozor na možnou korozi) či šňůr
na sušení prádla a kapacita sušeného prádla, kterou
jednotlivé modely nabízejí. Ta se pohybuje mezi 10 až
60 m. Nezapomeňte se zajímat i o nosnost sušáku (již
zmíněný počet pračkových várek).

Světlo na večery
Možná se vám už letité klasické světlo instalované na
stěně nebo u stropu domu okoukalo. I pro vás, kteří si
terasu teprve budujete, máme tip: populární zápustná
světla, která vytvoří zajímavý a příjemný pocit. Tato
dekorativní světla jsou k zakoupení v sestavě, kterou
zvládne připojit každý. Zapojení netrvá déle než 5
min. Na tato světla si můžete osadit různá barevná
stínítka, která vytvoří téměř magický pohled na terasu. K orientačnímu osvětlení terasy jsou nejvhodnější
nenápadná zápustná svítidla, která se instalují do
dlažby či podlahy. Nikdy o ně nezakopnete a v noci
vás mohou ochránit před pádem. Stále žádanějšími
jsou LED světla, a to z důvodu nízké spotřeby a dlouhé životnosti. Výrobce udává záruku 5 let a životnost
až 50 000 hodin. A co je strašně důležité, tato světla
se nezahřívají a jsou tudíž bezpečná pro vaše bosé
nohy.

Posviťte si sluncem
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Velkým hitem je podlahové solární světlo, napájené
ze zdroje umístěného uvnitř tělesa světla. Zdroj světla
je dobíjen pomocí několika mikro solárních panelů,
které jsou součástí světla. Takže nemusíte řešit vůbec
přívod elektrické energie, což je v mnoha případech
problém, pokud se jedná o dodatečnou montáž v již
hotové terase. Světla jsou vyráběna z různých, povětšinou odolných materiálů, včetně nerezavějící oceli,
nebo s různou povrchovou úpravou. Samozřejmostí je
odolnost vůči vodě a klimatickým podmínkám všeobecně. Světla jsou osazena akumulátory, které vydrží
bezproblémově napájet světla až 12 hodin v kuse.
Venkovní podlahové solární osvětlení bývá standardně osazeno čidlem setmění, které zapíná světlo po
setmění a s ranním rozbřeskem ho opět vypne. Kromě
toho lze světlo vypínat a zapínat vestavěným vypínačem.

Grilovačka na terase
Posezení s přáteli za vlahého letního večera je takřka
k nezaplacení a k čemu by byl takový dýchánek bez
kvalitního přenosného grilu, díky kterému si dopřejete pochutiny, jenž máte rádi. Terasa je díky blízkosti
zdroje elektrického proudu ideální místo pro využití
elektrického grilu, vybaveného roštem nebo elektrickou pánví. Tento druh grilu se snadno ovládá, příprava pokrmů je jednoduchá a rychlá a nabízí v zásadě
nejzdravější způsob grilování. Před jinými typy grilů
má ten elektrický další nespornou výhodu: nemusíte
kupovat ani dřevěné uhlí ani plynovou bombu.
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Specializovaný e-shop a vzorková prodejna Rösler Praha spol. s r. o.,
Elišky Junkové 8, Praha 10, 267 188 011, info@gril.cz

Teplo pro chladné dny
K vytvoření pohody na terase dopomohou rovněž
venkovní plynová či elektrická halogenová topidla,
která zaženou chlad při večerních posezeních. Manipulace i instalace se zářiči je jednoduchá, hlavní
je jejich stabilní umístění na rovné zpevněné ploše,
přičemž je zářič dostatečně vzdálen od ohřívaných
předmětů - minimálně 1 m. Topidla jsou vybavena
bezpečnostním ventilem, který v případě pádu topidla
automaticky uzavře přívod plynu, takže se nemusíte
bát zbytečného úniku či dokonce vznícení. Na terasách oceníte praktická halogenová topidla přímo do
zásuvky s připojením na 230 V. Tím odpadne starost
táhnout těžkou plynovou bombu např. do patra. Výkon těchto topidel se pohybuje kolem 2100W. Topidla mají plynulou regulaci výkonu ve třech stupních
výkonu. Bývají vysoká 2,10 m a váží kolem 15 kg.
Plynová topidla mají regulovatelný výkon kolem 5-13
kW a jsou vhodná pro použití na venkovních terasách,
kde je zaručeno dobré odvětrání plynových spalin.
Vyžadují samozřejmě bezpečné připojení plynové
bomby.

Přenosná ohniště
Dívat se do planoucího ohně je zážitek, který uklidňuje, a tak není divu, že si ho toužíme užívat i na terasách prostřednictvím přenosných ohnišť. Ohňové koše
na podstavci se vyrábějí zpravidla z ocelového plechu,
který může být pro vyšší odolnost ještě opatřený například vrstvou smaltu nebo galvanizovaný. Pro trvalé
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umístění na terase zvolte raději ohniště s vyšší hmotností, která zaručuje větší stabilitu. Přenosná ohniště
dnes koupíte v desítkách variant. Rozhodnutí, zda
dáte přednost hranatému nebo kulatému, je pouze
na vás a vašich pocitech. Výběr mezi mělkou či vyšší
nádobou, uzavřeným či částečně otevřeným košem
přizpůsobte místu, kde bude ohniště stát. V nižších
a otevřených typech oheň sice lépe hoří, na druhé
straně se musíte smířit s tím, že vám odtud budou
odlétávat žhavé uhlíky, které mohou popálit kolemsedící nebo vypálit černé fleky do trávníku či terasy.
U plných a vyšších nádob se to nestane. Navíc některé
firmy nabízejí ohniště včetně ochranného síta, které
udělá oheň ještě bezpečnější. Efektní dekorací jsou
zahradní louče z kovu nebo nerez oceli, s odměrkou,
pokličkou k uhašení a zapalovací tyčinkou.

Terasa podle vašeho vkusu
Jak si terasu dozdobíte květinami a dalšími dekoracemi, záleží na vašem vkusu a stylu, který vyznáváte.
Vedle truhlíků z rozličných materiálů a okrasných
květináčů se nabízejí lucerny, svícny, proutěné koše,
podnosy, tácy, přehozy a další doplňky, které vykouzlí
na terase neopakovatelnou atmosféru. Pokud dáváte
před útulnou romantikou přednost modernímu minimalistickému stylu, bude dozdobení terasy jednodušší. Výhodou strohého vzhledu venkovního prostoru je
bezesporu jeho snadnější údržba.
Text: Eva Houserová, foto: Schutterstock.com

Pro
Dům

POSTAVTE DŮM S JEDINEČNÝMI SLEVAMI
O

DUM
ZA HUBICKU

Co je ProDům?
Šest špičkových výrobců stavebních materiálů a nejširší síť stavebnin se spojili,
aby vytvořili unikátní nabídku materiálů pro stavbu vašeho domu.

Co získám?

Kompletní zdící systém YTONG se slevou 38 %
- Kompletní střešní systém betonových a keramických tašek BRAMAC až 40 % Kč
- Betonovou dlažbu, zdící systémy a doplňky Presbeton se slevou 32 %
- Kompletní fasádní a zateplovací systémy WEBER se slevou 35 %
- Kompletní izolační systémy ISOVER se slevou až 55 %
- Kompletní systém suché výstavby RIGIPS se slevou až 55 %
- Materiály vám dodá nejširší síť stavebnin PRO-DOMA

Jak získám slevy?
Registrujte se a pošleme Vám unikátní kód, který vás opravňuje k čerpání slev.
Do 24 hodin se s Vámi spojí operátorka a pomůže Vám realizovat nákup.

Registrujte se na www.pro-dum-eu

INZERCE

Zahradní sušák Linomatic Deluxe 400

WWW.LEIFHEIT.CZ
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Nový inovovaný venkovní otočný sušák
s nejlehčím ovládáním všech dob
Nyní snazší otevírání i zavírání
Odolný vůči vlivům počasí
Nerezavějící hliníkový
Patentovaný systém zatahování šňůr do
bočnic
Šňůry jsou chráněny před deštěm a špínou
Délka šňůr 40 m
Součástí balení je držák na zabetonování
Záruka 3 roky

STAVÍME?

ALE Z ČEHO...
Dávno je za námi doba, kdy se cihly kupovaly přes známé a stavební materiál byl
prostředkem směnného obchodu. Dnes je všeho dost. Umíme si ale dobře vybrat?
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To, z čeho budeme stavět, bychom měli mít vyřešené
už ve fázi projektování rodinného domu. Při výběru
materiálu je třeba zohlednit řadu vlastností různých
druhů a typů obvodových plášťů. Důležité je, aby vybraný materiál na svislé nosné stěny splňoval, při deklarované životnosti, požadavky na stabilitu stavby,
mechanickou odolnost, požární bezpečnost, pohlcování zvuku, tepelně izolační vlastnosti a v neposlední
řadě požadavky na hygienu a ochranu zdraví.

Cihla je klasika…
Klasickým a stále oblíbeným materiálem na konstrukce domů je pálená cihla. Má mnoho výhod: dlouhou
životnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a požáru a skládá se z přírodních komponentů. Základní
hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihlářský střep.
Na rozdíl od minulosti se do dnešních cihel přidávají
ostřiva, taziva a lehčiva. Tyto příměsi ovlivňují vlastnosti suroviny již při výrobě, takže cihly se lépe tvarují, nepraskají a při vypalování dochází k dokonalému
slinutí střepu. Lehčiva snižují objemovou hmotnost
střepu a zlepšují tepelně izolační vlastnosti. Kromě
písku, škváry, cihelné drti, živce, uhelného prachu
nebo lehkých kameniv jako je perlit a keramzit se
dnes přidávají do cihlové suroviny i chemické látky,
ovlivňující mechanické vlastnosti, tedy křehkost,
pružnost a tvarovou stálost.
Rozměry a váha cihelných bloků jsou optimalizovány
tak, aby s cihlou mohl manipulovat jeden člověk. Pro
nás bude podstatná tvarová nabídka cihel a dalších
cihelných výrobků pro stavbu rodinného domu. Trh je
v tomto ohledu velkorysý, nabízí cihly pevné, děrované, nosné, broušené, obvodové, komínovky, příčkovky atd.
Přesto, že klasická plná cihla je materiál osvědčený, pevný a trvanlivý, je dnes pro stavbu základní
konstrukce domu minulostí. Jeho výhodou jsou sice
dobré akumulační a akustické vlastnosti, ale s tepelně
izolačními vlastnostmi je to horší. Vzhledem k nim
musím použít hrubou vrstvu tepelné izolace, čímž se
nám stavba prodlouží a prodraží. Plné cihly se dnes
používají při stavbě komínů a plotových zídek.
Díky technologii výroby zdiva z dutinových bloků se
oproti plným cihlám podařilo vylepšit tepelně izolační
vlastnosti a zvládnout kolísání vlhkosti vzduchu. Toto
zdivo je lehčí a má dobré akustické vlastnosti. Cihla
je vybavena perem a drážkou, což napomáhá nejen
přesnější práci, ale také šetří spojovací materiál. Je
třeba však dodržovat přesný technologický postup,
což můžeme pokládat za nevýhodu těchto cihel. Například máme speciální tvarovky k ostění oken, stropních nosníků či rohů obvodové stěny. Při nedodržení
přesného postupu jejich osazení nám vznikají tepelné
mosty a jiné poruchy. S cihlami musíme zacházet opatrně, jsou totiž křehké a náchylné k praskání.
K nejoblíbenějším zdícím materiálům patří broušené
cihly. Výborně do sebe zapadají, takže se nám lépe,
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rychleji a přesněji staví. Velkou předností těchto cihel
je nižší spotřeba spojovacího materiálu (až o 80%),
což nám spoří čas, práci a délku vysychání celé stavby. Tento materiál má i speciální formáty: překlady,
rohovky, cihly koncové a koncové poloviční, které
obsahují speciální kapsu pro vložení izolantu.
Pro dokonale tepelně izolované obvodové zdivo je
možné použít i duté zateplené cihly, do jejichž dutin
je presována minerální vlna nebo polystyrénová vystýlka. Při použití těchto cihel dosáhneme bez dalšího
zateplování vynikajících tepelně izolačních vlastností
celého objektu.

Beton nic nepřekoná
Bez betonu se neobejde prakticky žádná stavba. Jeho
základ tvoří cement, kamenivo (písek či kamenná drť)
a voda. Hrubost a váhu dává betonu druh kameniva.
Pro zlepšení vlastností se dnes do betonu přidávají další látky, zpomalující nebo naopak urychlující
tuhnutí, odpuzující vodu, zlehčující či provzdušňující.
Výběr správného betonu ke konkrétnímu použití je
tedy dobré vždy konzultovat s odborníkem.
Pro zpevnění konstrukce se do betonu vkládají ocelové výztuže, sítě, mříže, pruty nebo dráty. Vzniká
tak známý železobeton, případně předpjatý beton,
v němž jsou výztuže napnuty do bednění a po zatvrdnutí se uvolní. Základem kvalitní betonáže je správně
provedené bednění, které dává vybetonovaným místům tvar. Klasické tesařské bednění z prken se dnes
používá hlavně tam, kde se betonují různé tvary,
kupř. zatočené schodiště. Jinak se pro stavbu bednění
používají prefabrikované betonové tvarovky, které
vypadají jako duté tvárnice.
Ztracené bednění se skládá z dutých tvárnic. Spojují
se na sucho na zámek a vylijí se betonovou směsí.
Stěny jsou pak bez spár, velmi pevné a přesné. K výhodám dále patří trvanlivost, minimální nasákavost,
rychlost výstavby, relativně malá tloušťka zdi, nehořlavost a celková cena. Nevýhodami jsou pracnost zdění i dokončovacích prací, vyšší difúzní odpor a spotřeba betonové směsi.
Tvárnice na ztracené bednění se vyrábějí z různých
materiálů: z betonu, pěnového polystyrenu nebo
štěpkocementu (směs dřeva, cementu a mineralizačních látek). Každý materiál má své přednosti i nedostatky. Betonové tvárnice jsou pevné, trvanlivé,
nehořlavé, dobře chrání ocelovou výztuž a vynikají
dobrou zvukovou izolací. Polystyrénové tvárnice mají
výborné tepelně izolační vlastnosti. Horší je to s propouštěním par. Kombinací různých stavebních prvků
(např. kombinací tvárnic ze štěpky s polystyrénovým
zateplením) dosáhneme snadno efektu nízkoenergetické stavby.

Pórobeton je trendy
Jde o lehké porézní tvárnice z přírodních surovin
(křemičitý písek - v šedé barvě je nahrazen elektrá-

renským popílkem - cement, vápenec, voda a plyn,
který materiál vylehčuje a slouží jako tepelný
izolant). S pórobetonem se pracuje přesně, rychle a snadno. Tvárnice bývají ve dvojím provedení:
hladké nebo se systémem pero-drážka na bocích,
takže sousedící tvárnice se pokládají vedle sebe i bez
lepení. Jako spojovací materiál používáme tenkovrstvou maltu nebo moderní speciální tenkovrstvé tmely.
Velkou výhodou pórobetonových tvárnic je skvělá
opracovatelnost; snadno se do tvárnic vrtá a na
řezání postačí obyčejná pila. Na pórobeton se dobře
nanáší omítka a v neposlední řadě je výhodou i příznivá cena.
Využití pórobetonových tvárnic je velice široké
a nabízené systémy umožňují modulovat celé zdění
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stavby. Taková stavba má však svá specifika, s nimiž
musíme počítat. Pórobeton je materiál s vysokou
schopností vsakovat vlhkost. V potaz je tedy třeba
vzít i provedení omítky, která nesmí být difúzně nepropustná. Při zateplování nesmíme použít neprodyšný kontaktní systém z pěnového nebo extrudovaného polystyrenu, protože vlhkost unikající z interiéru
by se hromadila v pórobetonu. Vhodným materiálem
k zateplení je spíše minerální vlna, nicméně optimálním řešením je použít při stavbě takové obvodové
tvárnice, které zajistí dobrou tepelnou izolovanost
samy o sobě. K pórobetonovým systémům patří i nabídka speciálních zdicích směsí (malt), které se s konkrétním materiálem dobře pojí a snadno se s nimi
pracuje.

malá tloušťka zdí, nízká nasákavost, přesné rozměry
tvárnic a nízká cena. Horší je to s tepelně izolačními vlastnostmi. K nevýhodám se řadí i vyšší difúzní
odpor a větší pracnost díky výrobě maltové směsi. Vápenopískové cihly se používají pro obvodové i vnitřní
zdivo a nosné i výplňové dělící stěny. Kromě běžných
rozměrů jsou v sortimentu vápenopískových cihel
i různé tvarovky, věncovky, vyrovnávací cihly apod.

Máte doma sádrokarton?
Sádrové tvárnice jsou ideální pro stavbu příček. Sádra
výborně pohlcuje škodliviny, reguluje vlhkost v interiéru, má antiseptické vlastnosti a PH lidské kůže. Přesné sádrové tvárnice umožňují docílení nejvyšší kvality
povrchu stěn, aniž bychom je museli omítat. Výborné
jsou i jejich akustické, mechanické a protipožární
vlastnosti. Zdění je obdobně rychlé jako u pórobetonových příček, ale výhodou je rychlé vyschnutí, což je
zásadní pro úsporu času. Sádrové tvárnice jsou navíc
lehké, takže jsou vhodné i pro rekonstrukci starších
bytů nebo dodatečnou stavbu příček.
Další formou využití sádry jsou sádrokartonové desky.
Příčky se z nich staví snadno - desky se ukládají do
kovových profilů, ukotvených do stropu, podlahy
a navazující stěny. Sádrokartonové desky jsou však
poměrně slabé, což neumožňuje zavěšení těžších
předmětů. Řešením je dvouvrstvá sádrokartonová
příčka s vloženou OSB deskou. Sádrokarton je ideální
materiál na vylepšení interiéru, pokud máme chronicky praskající strop nebo nerovné stěny. Stropní
podhledy ze sádrokartonu jsou ideální také pro zabudování moderního bodového osvětlení.

Sendvičové konstrukce

U nás známe pórobetonové systémy zdících materiálů
hlavně pod názvem YTONG. Výrobců je samozřejmě
víc a v jejich nabídce jsou rovněž ucelené stavební
systémy z bílého nebo šedého pórobetonu - obvodové tvárnice, příčkovky, nosné i nenosné překlady
a stropní systémy. Pravdou ovšem je, že přímo YTONG
vykazuje nejlepší parametry.

Vápenopískové cihly
Jsou další alternativou ke klasickým cihlám. Vápenopískové cihly jsou vyráběny lisováním jemného
křemičitého písku a mletého nehašeného vápna
s vodou. Tyto cihly mají dobré tepelně akumulační
a zvukově izolační vlastnosti, vysokou pevnost a akumulační schopnost. Dalšími přednostmi jsou relativně

Pod tímto pojmem se skrývají kompletní stavební systémy. Nosná (skeletová) konstrukce domu je vyrobena z masivních dřevěných hranolů nebo kulatin. Tato
konstrukce je vyplněna tepelnou a akustickou izolací,
poté pokryta pláštěm. Na výplně obkladů se používají
různé materiály: štěpkocementové desky, betonové
sendvičové tvárnice, vibrolisované betonové tvarovky
nebo kerazitbetonové tvárnice. Štěpkocementové
desky dobře tepelně izolují a mají dobré zvukově izolační vlastnosti. Betonové tvárnice se ukládají vedle
sebe, až vznikne stěna, která se posléze vybetonuje.
Beton zajišťuje pevnost, stabilitu stěny a dostatečnou
tepelnou akumulaci konstrukce. Sendvičové stavby
se od ostatních zděných domů liší pouze v menší
síle stěn. Nevýhodou této stavby je doprava velkých
stavebních dílů a nutnost těžké techniky na staveništi
(jeřáb). Tyto typy domů se většinou nestaví svépomocí
a s tím souvisí i nižší nabídka.

A co takhle dřevostavby?
Řada lidí dnes dává před cihlami a betonem přednost
dřevostavbám. Na výběr mají zhruba dvě možnosti.
Mohou zvolit klasickou srubovou stavbu z kulatiny
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nebo opracovaných trámů. Pokud použijí kvalitní,
dobře vyschlé a dobře hloubkovou impregnací proti
houbám a plísním ošetřené tvrdé dřevo, pak je roubená stavba stejně bytelná a vykazuje stejnou životnost, jako stavba zděná. V oblastech, kde je dřevo
tradičním stavebním materiálem, jsou srubové stavby
krásným a pro život příjemným řešením. Samotné
dřevo sice zajišťuje dobrou tepelnou izolaci, nicméně v interiéru srubové stavby vkládáme mezi trámy
a vnitřní obezdívky ještě izolační vrstvu.
Druhou možností jsou jako houby po dešti zejména
v příměstských oblastech rostoucí dřevostavby, jejichž
konstrukci tvoří dřevěné rámy obložené OBS deskami. Jde o typické sendvičové konstrukce - na desky
se pokládá tepelná izolace, která se obkládá nebo
omítá, uvnitř stavby se pak desky rovněž upravují
obkladem nebo omítkami. Stavební firmy deklarují
životnost těchto staveb až 100 let, avšak vzhledem
k poměrné křehkosti jde spíše o stavby pro jednu až
dvě generace. Výhodou těchto typů dřevostaveb je
rychlost stavby a nižší finanční zátěž. Také recyklace takto postavených domků je snadná, takže je lze
považovat z tohoto hlediska za ekologicky hodnotné stavby. Při dobrém systému zateplení lze přitom
i takovou sendvičovou dřevostavbu realizovat jako
nízkoenergetický dům.
Na tyto stavby se většinou používá smrkové či jedlové, případně borovicové a modřínové dřevo. Moderní
dřevostavby se, díky použitému přírodnímu materiálu, které nezatěžují životní prostředí, označují jako
ekologické domy. Další předností dřevostaveb jsou
tepelně izolační vlastnosti. Dřevo totiž úžasně akumuluje teplo. Když zatopíme v dřevěném domě, dům
se, oproti zděným stavbám, velmi rychle prohřeje.
Velkou výhodou je i rychlost stavby. Dřevěný dům
můžeme mít postavený za několik měsíců, což je přínosné i z hlediska financí.
Podle použité technologie dělíme dřevostavby do
několika skupin:
U sendvičových dřevostaveb se používá dřevo již
předem zpracované (tzv. OSB desky). Název sendvičové popisuje strukturu stěn – 2 desky, mezi nimiž je
izolace. Základní kostra hrubé stavby je z masivních
dřevěných trámů, na něž se desky napojují. Vzhled
dokončené stavby se neliší od zděných staveb.
Panelové dřevostavby se vyznačují širokou variabilitou a existuje několik typů dřevopanelů: vrstvené
masivní dřevěné bloky z navzájem prolepených dřevodesek, masivní dřevěné truhlíky s tepelnou izolací
a bloky z rovnaného řeziva nebo lepených hranolů.
Pro skeletové dřevostavby je typická nosná konstrukce z hranolů (většinou z lepeného dřeva), mezi něž
se vkládá izolace. Tyto skelety vykazují skvělé statické
vlastnosti.
Rámové (sloupkové) dřevostavby se pyšní různými
technologiemi a stavebními postupy. Do této kategorie patří také kanadský systém TWO BY FOR a TWO
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BY SIX, který je spolu se sendvičovou konstrukcí nejpoužívanějším systémem výstavby dřevostaveb v ČR.
Stavba je prováděna na místě a na míru. Z fošen je
vytvořena nosná konstrukce, která je vyztužena OSB
deskami a vzniklý prostor je vyplněn izolací. Tento
systém je velice variabilní a kombinovatelný s jinými
postupy.
U masivních dřevostaveb je oproti sendvičovým stavbám použito dřevo v surovém stavu., takže stavba je
finančně náročnější. Roubenky a sruby se staví z vodorovně kladených překřížených trámů (roubenky) či
kulatiny (sruby). V rozích jsou k sobě vázány tesařskými spoji. Tyto dřevostavby jsou pouze jednoplášťové,
což má své výhody i nevýhody. Výhodou je samozřejmě vzhled. Přiznání dřeva jak zvnějšku, tak zevnitř je
velmi estetické a dobře působí na lidskou psychiku.
Panelové masivní dřevostavby vznikají vrstvením,
skládáním či lepením masivního dřeva. Oproti srubům
mají více plášťů (zvnějšku izolace, celodřevěná konstrukce, zevnitř sádrokarton či sádrovláknité desky.
Tyto dřevostavby působí velice moderně.

Jak obléknout dům
Svrchním oděvem domu je omítka, která musí kromě
estetické funkce splňovat praktická kritéria: ochranu zděné konstrukce nebo zateplovací vrstvy na
dřevostavbě a zakončení tepelné a zvukové izolace.
Omítka je vrchní krycí vrstva, kterou se pokrývají zdi
a stěny domu. Omítka vytváří rovný, hladký povrch
svislých stěn a stropů, zakrývá nerovnosti zdiva a případně do zdi vestavěné či vodovodní nebo odpadní
potrubí. Povrch omítky se následně zušlechťuje nátěrem, malbou nebo obkladem. Stěny z tvrdých cihel
bez omítky se označují jako režné zdivo. Podle užití
se omítky rozdělují na vnitřní v interiérech a venkovní, jako součást fasád. Klasická omítka se připravuje
z malty přímo na staveništi smícháním vody s vápnem, pískem, případně cementem. Dnes se běžně
používají průmyslově vyráběné omítkové směsi, které
kromě písku a vápna obsahují další složky dodávající
omítkám specifické vlastnosti.
Podle převahy použitých pojiv se omítky rozdělují
na vápenné, cementové, sádrové, vápeno- cementové a vápeno-sádrové. Plniva - písky, kamenné
drti, moučky, zlehčující perlitové kamenivo a další,
dodávají omítce charakteristickou zrnitost, přídavné látky zlepšují např. odpuzování vody, zvukovou
izolaci, mrazuvzdornost, samočistící schopnost fasády
apod. Tepelně izolační omítkové směsi mohou tvořit
jádro omítky, které lze nanést v několika vrstvách,
minimálně však 4 cm silné. Takovou omítku je pak
třeba chránit před poškozením zakončením fasádním
nástřikem nebo vrstvou z jemné malty či směsí pro
tenké omítky.
Speciální sanační omítky se používají tam, kde je problém s nadměrnou vlhkostí pronikající do konstrukce
domu. Přísady v sanační omítce vytvářejí vysokou

Advertorial

STAVÍTE? ZKUSTE SÁDROKARTON…
Sádrokarton se pro rekonstrukci a stavbu hodí více
než kdy dříve. Spektrum jeho využitelných vlastností
je čím dál širší. Proto sádrokartonové příčky například
mohou směle konkurovat zdivu. Proto přinášíme převratnou novinku: Je to nová sádrokartonová deska s

extrémní pevností, která umožní stavět interiérové
stěny a příčky s vysokou mechanickou odolností a
únosností: Habito.
Příčka z konstrukčního systému Habito snese díky své

pevnosti, odolnosti a únosnosti srovnání s tradičním
zdivem. Dětské hry, stěhování nábytku a jiné podobné aktivity už pro vaše zdi nebudou rizikové.Do
Habita můžete kotvit předměty běžným vrutem bez
předvrtání a bez hmoždinek.
• Police, skříňky, garnýže, obrazy i televizi zavěsíte
lehce kamkoliv, protože nemusíte do příčky vrtat,
stačí běžný vrut. Únosnost na jeden vrut je 25 kg.
Habito má též výborné akustické vlastnosti, proto
se hodí k odhlučnění místnosti.
• Do Habita zašroubujete vrut běžným šroubovákem, nepotřebujete nutně elektrický šroubovák.
Vrut přitom v desce drží naprosto pevně. Pro
kotvení předmětů do Habita nemusíte být silák
ani velký kutil. Jde to snadno a rychle.
• Rozhodli jste se přemístit televizi na jiné místo?
Žádný problém. Jednoduše vyšroubujete vruty
a malé dírky snadno přetmelíte. Tmel Rifino Top
nebude na bílé zdi vůbec vidět.
• Bezpečnostní příčka Habito úspěšně splnila všechna kritéria zkoušek v akreditované zkušebně.
Vyrovná se tak i zděné příčce z plných cihel, co se
týká bezpečnosti proti násilnému vniknutí.

V YSOKOPEV NO ST N Í
S Á D ROKA R T O N
HA B I T O

HABITO, DRŽÍ TO!

 Nová sádrokartonová deska Habito se vyznačuje vysokou pevností

Zařiďte si byt zcela dle svých představ. V kuchyni
místo poliček vybudujte lezeckou stěnu a v obývacím
pokoji, kde běžně hraje televize, hrajte squash.

 Umožňuje kotvit předměty běžným vrutem bez předvrtání a bez hmoždinek

 Vhodná pro interiérové stěny a příčky s vysokou odolností a únosností
 Únosnost na jeden kotevní bod je 25 kg pro vrut, 108 kg pro kotvu Molly
 Díky výborným akustickým vlastnostem se hodí k odhlučnění interiérů

25
KG

www.pevnadeska.cz, www.rigips.cz
CENTRUM TECHNICKÉ PODPORY RIGIPS: TEL.: 296 411 800, E-MAIL: CTP@RIGIPS.CZ

pórovitost, zajišťují rychlé a stálé odpařování vlhkosti
ze zdiva v podobě vodních par do vnějšího prostředí
a tím minimalizují kapilární vzlínání vody ve zdivu.

Také vnitřní omítky jsou několikavrstvým systémem.
Přímo na zdivo se nanáší cementový postřik. Pokud
je součástí stěny kupř. betonový překlad nebo jiné
konstrukce, na nichž omítka nedrží, zakryje se nejprve kovovým pletivem a na ně se aplikuje omítka.
Speciálním typem pletiva je pletivo keramické, tj.
kovové, vyplněné nalisovanými kousky cihlářské hlíny,
která je následně vypálena. Cementový postřik se
nanáší záměrně nerovnoměrně ve stříkancích (lidově
špricování). Na takto zdrsněný povrch se nanáší vrstva
jádrové omítky, která může mít tloušťku několika
centimetrů a slouží především pro dokonalé vyrovnání povrchu. Vrchní vrstvou vnitřní omítky je štuk.
Velmi jemná štuková malta vyhladí povrch a slouží
jako podklad pro nátěry, malbu nebo tapety. Pokud
má být stěna obložena keramickými obkladačkami,
není štukování zapotřebí. Prostory, jež nejsou pohledově exponované (sklepy, komory) se upravují jednovrstvou omítkou.
Pro omítku stropu platí zvláštní pravidla. Lešení se
postaví v takové výšce, že když na něm zedník stojí
a postaví si na hlavu zaťatou pěst, dotkne se stropu.
Při práci se pak nejméně namáhá. Laik si většinou namíchá maltu hustší v domnění, že mu ze lžíce nebude
padat. Ve skutečnosti je třeba namíchat maltu řidší,
a to klasickou z písku, vápna a cementu. Kupovaná
pytlová malta je vlivem přísah jako by odlehčená, což
je při omítání stropu nevýhoda. Vyšší váha klasické
omítky zlepšuje její přilnavost.
Vnitřní omítka hliněná se skládá ze směsi jílu, písku,
organické hmoty a vody. Nanáší se na zdivo stejně,
jako ostatní omítky. Základní vrstva (špric) však nesmí
být cementová. Místo ní se používá hodně zředěná
jílovitá malta. Na finální štukovou vrstvu se dnes používají omítky z barevných jílů a písků.
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Venkovní omítky musí odolávat změnám teplot
a povětrnostním vlivům. Zatímco jádrová omítka je
shodná s omítkou pro interiér, štuková vnější vrstva
obsahuje vysoký podíl cementu a hrubší zrnitost písku. Kromě těchto minerálních omítek existují zejména pro
finální úpravu zateplovacích systému
omítky dodávané v pastovité formě,
v nichž jsou pojivem akryláty nebo
silikony.
Na konečnou úpravu nahazované
omítky se nejčastěji používají fasádní
nátěry silikonové, silikátové nebo akrylátové. Volba záleží na podkladu a na
tom, co od nátěru žádáme. Speciální
nátěry mohou být protiplísňové, ale
mohou mít i složení neumožňující sprejovým barvám proniknout do omítky,
takže je možné z fasády umýt. Barevná
škála fasádních nátěrů je více než široká. Při výběru barvy bychom však měli
vždy zohlednit okolní prostředí.

Zavěšené provětrávané fasády
Místo konečné úpravy nahazované fasády nátěrem
či nástřikem se dá použít i jiná metoda - zavěšená
fasáda. Na plášť domu se namontuje nosný rošt a na
něj se zavěsí maloformátové nebo velkoformátové
obkladové desky. Ty mohou být z různých materiálů,
klasika jsou keramické, z umělého nebo přírodního
kamene, sklokrystalické, vláknocementové, cementotřískové, kompaktní s jádrem z praskyřicemi prosycené celulózy i plastové. Jejich povrchová úprava může
být lesklá, matová, různě barevná, může pohlcovat
i odrážet světlo. Rošt, odsazený od zdiva, vytváří
prostor pro vložení teplené izolace různé síly a provětrávací mezeru, která umožňuje cirkulaci vzduchu
a zamezuje tak koncentraci vlhkosti ve fasádě. Proto
se těmto fasádám říká provětrávané. Variabilita řešení i designu takových fasád je obrovská, je možno je
použít jak na nových stavbách, tak pro rekonstrukci
starých budov.

Omítky pro speciální účely
Barytová omítka se používá na pracovištích s ionizujícím zářením, které pomáhá odstínit (kupř. pracoviště
RTG). Protipožární omítky obsahují příměs slíd a chrání konstrukce tím, že minimálně vodí teplo a vzdorují žáru. Akustické omítky mají porézní strukturu,
díky níž tlumí zvuk. Tepelně izolační omítky obsahují
materiály minimálně vodící teplo (polystyren, perlit).
Štukatérské omítky jsou vyrobeny z materiálu dobře
držících tvar, magnetická omítka obsahuje kovové
písky spojené vhodným pojivem, takže stěna slouží
jako magnetická tabule.
Foto: Schutterstock.com

Advertorial

TRENDEM V HYPOTÉKÁCH JSOU DLOUHÉ FIXACE!
Proč platit nájem, když můžete bydlet ve vlastním?
Mít vlastní bydlení je snem mnoha z nás. Nízké úrokové sazby
hypotečních úvěrů a řada dalších výhod, které hypotéka oproti
nájmu nabízí, zlákají každý rok řadu nových klientů k pořízení
nemovitosti. V roce 2015 patřily k nejoblíbenějším byty 2 + kk,
které obvykle řeší rodinnou situaci mladých lidí či rodin a starších
osob.
„Úrokové sazby hypoték se pohybují na historicky nejnižších
úrovních, a klienti tak stále více poptávají delší fixace, díky
kterým získají jistotu nízké sazby a neměnných splátek na více let
dopředu. Mohou si tak lépe naplánovat své výdaje a řídit rozpočet
domácnosti,“ řekl Karel Chábek, manažer hypoték České spořitelny.
Jednou z hlavních výhod hypoték jsou dostupné měsíční splátky,
které mohou být i nižší než náklady na nájem. Podívejte se na
porovnání cen bydlení ve vybraných městech v pronajatém bytě
a bytě financovaném hypotékou.
Mezi další výhody pak bezesporu patří i fakt, že výše nájmu může
růst, zatímco výše splátek zůstává stejná po dobu fixace, což
v kombinaci nízkých sazeb s dlouhými fixacemi představuje atraktivní
nabídku. Navíc po splacení hypotéky užíváte byt pouze s náklady
na režii a především – nemovitost je vaše, takže s ní můžete dále
nakládat podle svého uvážení. V případě, že se v budoucnu budete
chtít stěhovat, můžete zakoupenou nemovitost pronajmout, prodat
nebo přenechat dětem.
Banka také dokáže lépe reagovat na nečekané životní situace jako je
ztráta zaměstnání nebo narození potomka, a to pomocí flexibilního
nastavení měsíčních splátek, což nabízí například Česká spořitelna.
Proti neschopnosti splácet se navíc u hypotéky můžete i pojistit.

Odborníci potvrzují, že vývoj na hypotečním trhu a trhu
s nemovitostmi zajišťuje skutečně vhodné podmínky pro pořízení
vlastní nemovitosti. „Ceny zdrojů na mezibankovním trhu jsou
aktuálně příznivé, a tak můžeme vyjít našim klientům vstříc
a nabídnout jim akční sazby i u delších fixací. Ožívá však i trh
s nemovitostmi, což se projevuje pozvolným růstem cen bytů
a domů, a tak by klienti s výběrem svého vysněného bydlení neměli
dlouho otálet,“ doplnil Karel Chábek.

Průměrná tržní cena a průměrná výše pronájmu bytu bez služeb –
simulace je pro nemovitost 2 + kk, cca 50 m2, běžně opotřebovaný byt.
Průměrná cena
prodej

pronájem

Orientační výše
měsíční hypoteční splátky

Praha – centrum

2 800 000 Kč

13 000 Kč

10 234 Kč

Praha – okraj

1 800 000 Kč

9 000 Kč

6 579 Kč

Hradec Králové

1 400 000 Kč

7 500 Kč

5 117 Kč

Plzeň

1 350 000 Kč

7 000 Kč

4 935 Kč

Č. Budějovice

1 150 000 Kč

6 500 Kč

4 204 Kč

Liberec

1 000 000 Kč

6 000 Kč

3 655 Kč

Brno

1 800 000 Kč

9 000 Kč

6 579 Kč

Olomouc

1 400 000 Kč

7 500 Kč

5 117 Kč

Ostrava

800 000

6 000 Kč

2 924 Kč

Město

Úroková sazba od 1,89 % ročně, pro účely výpočtu orientační výše splátky byla použita
úroková sazba ve výši 1,89 % ročně, fixace 10 let a splatnost 30 let. Jedná se o výši splátek
pro první fixační období.

VYBÍRÁME OKNA
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Každý kdo stavěl dům, vím moc dobře, že vybrat ta správná okna není tak úplně
jednoduché. Vždyť okno představuje můj výhled do okolí, mé pohodlí prosvětlené
paprsky slunce. Můj domov spojený se světem pohledem z oken.
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Co čekáme od moderních oken? Určitě mnohem víc
než jen průnik světla do domu.

Okenní rámy
Přestože většina z nás si v tomto století ihned představí rámy plastové, není to zdaleka jediná možnost,
jak využít všech moderních vlastností oken. Plast má
mnoho výhod, z hlediska údržby především tu, že
ho nemusíte nijak natírat, ošetřovat, má stálý hladký
povrch, takže se dobře myje. Stárnutí moderních plastových rámů je velmi pomalé, s největší pravděpodobností taková okna nebudete nikdy muset měnit,
nehrozí ani mechanické poškození rámu, pokud do
něj tedy nezaryjete omylem šroubovákem. Na výběr
je dnes i celá škála barev, takže plastové rámy nemusíte mít nutně jen bílé, do některých typů staveb se
budou jistě lépe hodit třeba krémové, šedé, světle
či tmavě hnědé. Výrobci mají dnes technologicky
dokonale zvládnuté osazení izolačního zasklení do
plastu i nasazení kování a pantů, takže okna se uvnitř
nepotí a snadno se s nimi manipuluje.
Přesto se plast nehodí do každého domu, především
z estetických důvodů. To je třeba zvážit nejen při
výměně ve starých domech, ale i u nových domků.
Roubenka s plastovými okna zkrátka není to pravé
a plastová okna na venkovské návsi obklopené více
než sto let starými statky také moc parády nenadělají.
V historických stavbách je třeba zopakovat stylově
to, co v nich bylo původně. Dvoudílná špaletová
okna dávají domu nezaměnitelný ráz, takže je třeba
vyrobit jejich přesné repliky. S jejich dřevěnými rámy
si dnes specializovaní výrobci umí poradit ve vysoké
kvalitě. Dřevo je impregnované proti plísním a hnilobě, kvalitní rámy jsou vyrobené z vyzrálého a tedy
tvarově stálého dřeva. Podstatnou roli hrají nátěry.
Moderní barvy jsou vyráběné v různých provedeních,
tak aby na příslušném místě odolávaly co nejdéle povětrnostním vlivům i případnému zvýšenému znečištění vzduchu třeba u frekventované silnice. Přesto je
nutné počítat s tím, že v cyklu 5 - 10 let bude nutné
zejména vnější rámy a zárubně opatřit novými nátěry.
Moderní variantou dřevěných rámů jsou tzv. eurookna. Jde o rámy sestavené z několika vrstev pevného,
tvarově stálého dřeva lisovaného z malých hranolků,
někdy bývají vrstvy vyztužené také hliníkem. Takto
vyrobený rám umožňuje drážkování pro osazení izolačních dvojskel nebo trojskel, funkčně tedy vyhovuje
stejně jako rám plastový. Eurooknům je možno dát
nátěr v jakékoliv barvě, zpravidla se ale ponechává
přiznané dřevo, protože v této podobě se hodí právě
do roubenek nebo jiných typů domků, kde je dřevo
použité i na fasádě. V tom případě jsou rámy ošetřené impregnačním nátěrem a následně lazurou, lakem
nebo voskem. Voskový povrch vyžaduje pravidelné
obnovování. Při užití vodou ředitelných nátěrů by
vlhkost mohla pronikat do dřeva, je tedy nutné dřevo
ochránit ještě vrstvou vosku. Ten se aplikuje přibližně
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jednou ročně. Výrobci eurooken nabízejí také speciální impregnaci, která se aplikuje na umytý a suchý rám
zhruba dvakrát do roka.
Hliníkové okenní rámy se uplatňují hlavně u komerčních budov, pokud ovšem toužíte po domě s velkými
prosklenými stěnami, bude hliník nejlepším materiálem i pro vás. Hliník je jedinečný kov, který nepodléhá korozi, takže jeho životnost je při správné údržbě
velice dlouhá. Výborně také izoluje proti hluku. Horší
je to s jeho tepelně izolačními vlastnostmi, to ovšem
výrobci hliníkových rámů řeší slepením rámu ze dvou
profilů, mezi nimiž je izolační materiál. Hliníkové
rámy jsou úzké, přitom ale snesou velkou zátěž, je to
jediný materiál, do kterého můžete osadit nadrozměrné skleněné tabule těžší než 500 kg. Díky anodické oxidaci je zachován pravý efekt přírodního hliníku
bez potíží s jeho stárnutím. Eloxováním lze získat až
10 tónů kovového vzhledu. Pro koho je kov opticky
příliš studený materiál, může si vybrat z nejširší škály
barev, které jsou na hliníkové okno nanášeny práškovou technologií. Údržba hliníkových rámů je velice
snadná, nepotřebují žádné nátěry.

Zasklení a kování
Zateplovat fasádu nemá smysl, pokud nemáme dobře
izolující okna. Do všech rámů se tak dnes osazují
izolační dvojskla nebo trojskla. Optimální je použití
zasklení s koeficientem prostupu tepla Ug=1,1 W/
m2K. To zajišťuje izolační dvojsklo, každé ze skel má
tloušťku 4 mm. Jedno z nich je povrchově upraveno
selektivní vrstvou oxidu kovů. Hlavní vlastností této
vrstvy je schopnost odrážet teplo zpět do místnosti.
Meziskelní prostor je vyplněn některým ze vzácných
plynů, nejčastěji to bývá argon. Po obvodu mezery
mezi skly je instalován distanční rámeček, zpravidla
„studený“ hliníkový, ale může být i „teplý“ plastový
s ocelovou výztuží. Ten má za úkol nejen zpevňovat
celou konstrukci okna, ale také zabraňovat pocení
vnitřní strany skel a srážení vody mezi nimi.
Kvalitu moderních oken podporuje také kování. Pouhé závěsné panty a klika už dnes rozhodně nestačí.
Do oken se montuje celoobvodové pevné ocelové kování, díky kterému je možné jednokřídlá okna otvírat
výklopem na závěsu („větračka“) nebo rozevřením
celého křídla, aniž by hrozilo vypadnutí či vylomení
okna. Tyto závěsné a otvírací systémy se přitom ovládají jen různým pootočením kliky.
Speciální kování si pak můžete nechat doplnit pro
vyšší zabezpečení proti vniknutí oknem zvenčí, ale
také pro bezpečí v domácnostech s malými dětmi,
tedy proti možnosti rozevření okna. Tento bezpečnostní prvek umožňuje jen pootevřít větračku, křídlo
okna však lze otevřít jen složitějším nastavením
systému, který děti nezvládnou. Maminka tak okno
může otevřené pohodlně umýt, dítě si ho ale samo
neotevře. Dvoukřídlá okna mají zarážku pro otevření
pouze křídla ovládaného kličkou nebo obou křídel,
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můžete mít i zarážky pro pootevření křídla v několika
polohách atd. Jako bezpečnostní prvek se dnes často
doporučuje opatřit zejména okna v přízemí či na balkonech zámkem na klíč, který zablokuje kliku.

Různé tvary, různá umístění
Výrobci dnes nabízejí okna ve všech typech rámů
s izolačním zasklením v nejrůznějších tvarech. Pokud
tedy potřebujete třeba nad schody okno kulaté, není
to problém, stejně tak je možno mít trojúhelník,
šestiúhelník - zkrátka na zakázku lze vyrobit téměř
vše, limitováni jste pouze velikostí a to kvůli váze
skla - velké sloupkem nedělené tabule, jak již jsme
se zmínili, unesou hlavně hliníkové rámy. Dělení
tabulí sloupky vertikálními i horizontálními je možné
u všech typů rámů, stejně tak je možné v dělených
oknech otvírat třeba jen jednu tabulku samostatně
atd.
Okenní prvek, který prošel technologicky výrazným
vývojem v posledních dvou desetiletích, je střešní
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okno. Spolu se zabydlováním podkroví a budováním
podkrovních bytů z půd starých činžovních domů totiž způsob prosvětlení těchto prostor nabyl na významu a bylo třeba navrhnout, vyrobit a umožnit instalovat takové střešní okno, které bude dobře sloužit
přívodu světla i větrání při každodenním provozu
pokojů pod střechou.
Dnešní systémy střešních oken se dají použít jak při
stavbě, tak pro dodatečnou montáž při rekonstrukci
podkroví na obytný prostor. Znamená to sice zásah
do střechy, což nikdy není úplně jednoduché, montážně je však vše promyšleno tak, aby okno bylo do
střechy bezpečně osazené a nikde kolem něj do podkroví neteklo. Střešní okna mohou mít opět různé
rámy a samozřejmě mají izolační zasklení. Důležité
je u nich speciální kování, které umožňuje střešním
oknem větrat, pootevřít ho, nebo ho úplně vyklopit.
Vzhledem k tomu, že ke střešním oknům nemusí
být vždy z místnosti pohodlný přístup, lze je otvírat
mechanicky pomocí dlouhých otočných tyčí, které

nastavovat pomocí motorku. To je u střešních oken
velmi důležité, protože pod střechou je horko a sluneční paprsky sem dopadají až příliš hojně. Lze tedy
jen doporučit ochránit střešní okno protisluneční
fólií a přesto na něm mít namontované zatemňovací
žaluzie.

Ochrana před sluncem a vedrem
Tím jsme se dostali k další zajímavé kapitole a tou je
zastínění.
Venkovní stínicí technika zadržuje sluneční paprsky
ještě dříve, než ohřejí okenní tabuli, takže je v tomto
smyslu účinnější než vnitřní stínicí technika, přesto je
v tomto srovnání venkovní stínění u nás používáno
zatím minimálně. Důvod je nasnadě - jeho cena je
vyšší a instalace většinou vyžaduje odborníka, který
také není zadarmo.
U nás jsou na trhu k dispozici zejména venkovní
žaluzie, venkovní rolety a markýzy. Méně známé jsou
venkovní screeny, fasádní panely nebo slunolamy.
Patří sem také tradiční okenice, ale ty se řadí spíše ke
staršímu způsobu stínění. Jaké mají jednotlivé typy
výhody a při jakém použití se jejich výhod dá nejlépe
využít?

Venkovní žaluzie

fungují v různých polohách pro různé rozevření podobně jako klička na svislém okně. Ještě pohodlnější
je pak ovládání motorkem.
Také oříšek s umýváním střešních oken má již své
praktické řešení. Sklo se speciální úpravou neumožňuje stékání vody. Ta se na něm sráží do těžkých
kapek, které beze zbytku stečou a odnesou s sebou
prach a dokonce i mastná těžká pylová zrnka. Po dešti je tedy vnější sklo na střešním okně umyté.
U střešních oken je třeba dobře domyslet také odvod dešťové vody, aby nám nezatékala pod střešní
krytinu. Střešní okna tak mají speciální lemování
instalované mezi okno a střešní krytinu. To zaručuje
vodotěsnost při sklonu střechy od 15 do 85 stupňů při
použití jakékoliv střešní krytiny. Lemování může být
kombinováno s drenážním žlábkem, který při osazení
okna do střechy kryté taškami odvádí vodu z podstřešní fólie mimo okno.
Pro ochranu proti slunci v místnosti slouží pak speciální systém žaluzií pro střešní okna, které se dají

Představují velice moderní a efektivní způsob stínění,
a proto jsou také nejoblíbenější. Jsou složeny z hliníkových lamel různé šířky a tvarů, horního nosiče
a vodících lišt nebo lanek. Díky svému umístnění před
okny účinně tepelně ochrání budovu. Při staženém
stavu lamely odrážejí sluneční paprsky a nedovolují
jejich proniknutí do interiéru. Tím příznivě ovlivňují
tepelné podmínky uvnitř budovy. Pomocí naklápění
lamel si můžete plynule regulovat denní světlo v místnosti. Venkovní žaluzie umožňují větrání otevřeným
oknem i při jejich zatažení.
Jednotlivé typy venkovních žaluzií se liší především
tvarem a šířkou lamely, typem ovládání a způsobem
bočního vedení lamel. Venkovní žaluzie jsou originálním a funkčním doplňkem moderních fasád. Jejich
pořízením zvýšíte svůj komfort bydlení a zlepšíte
tepelně-izolační vlastnosti domu. Poskytují největší
možnosti velmi citlivé regulace intenzity světla, a to
díky nastavitelnosti lamel. Pokud je venkovní žaluzie
v zimě zavřená s uzavřenými lamelami, také částečně
snižuje úniky tepla. Stále častěji se používají i jako
designový prvek, neboť mají široké možnosti dekorů.
Venkovní žaluzie je možné ovládat např. klikou, ale
vzhledem k tomu, že venkovní stínicí technika je přece jen mohutnější než interiérová, je velkou výhodou
její motorické, popř. dálkové ovládání.

Venkovní rolety
Jejich podstatnou výhodou je výrazné omezení
úniku tepla v zimě a naopak ochrana proti přehřívání interiéru v létě. Po pořízení venkovních rolet se
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může teplota v interiéru snížit až o 4 až 5 °C. Roleta
navíc poskytuje také dobrou protihlukovou ochranu a v neposlední řadě ochranu před vloupáním do
domu nebo bytu. Statistické údaje z Německa např.
potvrzují menší množství vloupání právě do objektů
opatřených na oknech a dveřích venkovními roletami.
I rolety poskytují možnost různé intenzity zastínění,
a to např. využitím větracích štěrbin. Díky možnosti
zabudovat roletu přímo do nadokenních překladů ji
lze i dodatečně namontovat na již hotové okno. Venkovní rolety se ovládají buď klikou anebo popruhem,
i zde je ale velkou výhodou třetí možnost - elektrický
pohon. Venkovní rolety jsou velmi dobře využitelné
na všech typech rodinných domů, kde si získávají
oblibu, mj. i díky široké škále dekorů (imitací dřeva)
a díky možnosti lakování do jakékoliv barvy. Navíc
bohatá nabídka z textilií mnoha struktur a barev
nebo možnost libovolné barvy konstrukce předokenní rolety umožní bezproblémovou stylizaci s okolním prostředím. Předokenní roleta může při použití
blackoutové roletoviny sloužit také jako zatemňující
prvek stínění. Volitelné použití povětrnostního čidla
chrání venkovní rolety před nezmary počasí. Pevná
hliníková konstrukce a vysoce kvalitní textilie vyrobené z odolných polyesterových vláken potažených
PVC zajistí její dlouhodobou a dobrou funkčnost. Trh
nabízí i předokenní hliníkové rolety, vyráběné na zakázku v přesných rozměrech. V provedení podhledovém, pod omítku, nadokenní nebo do překladu je lze
zabudovat před každé okno, dveře nebo do různých
otvorů.

Slunolamy
Největší možnosti zastínění nabízejí venkovní hliníkové slunolamy. Lze je umístit ve svislé, vodorovné,
nebo šikmé rovině. Vzhledem k tomu, že se slunolamy většinou nepohybují, popřípadě pouze naklápí,
dají se využít pro zastínění téměř jakéhokoliv tvaru.
Lamely slunolamů jsou vyráběny převážně z hliníkových slitin nebo ze skla, nerezavějí a odolávají
i extrémním povětrnostním podmínkám, ať už jsou
to slunolamy obloukové, rohové, horizontální či
vertikální. Plní nejlépe svoji funkci u velkých prosklených fasád, kde dochází k velkému přehřátí interiéru,
především v letních měsících. Slunolamy mají díky
použitým materiálům výhodu dlouhé životnosti.

Fasádní panely
Posuvné okenice, známé jako posuvné fasádní panely, zajistí originalitu designu a vyšší bezpečnost
stavby. Mohou sloužit jako clona a působí zároveň
jako dominanta stavby. Okenicové panely se lehce
pohybují po vodicí kolejnici nad oknem. Umožňují
tak zmenšovat nezacloněnou část oken či prosklené
plochy a regulovat množství slunečního svitu. Ačkoli
se nabízí možnosti okenic z různých materiálů, převládá u posuvných panelů dřevo. Jejich neopakova-
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telný prvek, který jinak není pro stavby nijak typický, dokáže z budovy udělat velmi působivý objekt.
Zajímavé jsou okenice právě tím, že jsou řešeny jako
variabilní posuvný panel. Vyrábějí se nejen ze dřeva,
ale i z kvalitních plastů, z hliníku. Lze vybrat pevnou
nebo posuvnou lameláž, ruční nebo motorový pohon
nebo i časové či dálkové ovládání.

Markýzy
Umožňují, abyste si „prodloužili“ svůj dům či byt.
Jsou tedy vhodné zejména na zastínění teras, případně k přistínění velkých prosklených ploch (např. francouzská okna, lodžie). Markýza také zachytí tepelnou
energii ještě před oknem a tím zamezuje přehřívání
interiéru. Umožňuje ale také posezení při mírném
dešti (potom je ovšem potřeba nechat ji vyschnout,
není to deštník) a vzhledem k tomu, že je možno ji
dovybavit osvětlením a topením, umožní vám protáhnout si letní sezónu a posedět si venku příjemně
i v chladnějším období. Výsuvný volán vás ochrání
i před nízkým podvečerním sluncem.
Také u markýz je dnes možno vybrat si z nepřeberného množství dekorů a látek. Přestože markýzu lze
ovládat klikou, výhodou je elektrický pohon. Nejen
že je to mnohem pohodlnější, ale markýzu je také
možné napojit na řídící automatiku. Toto inteligentní
a spolehlivé zařízení umožňuje samočinné vysunutí
markýzy při překročení nastavené intenzity slunečního záření. Naopak při silném větru markýzu zasune
a ochrání před poškozením. Motor je tzv. trubkový,
to znamená, že je celý zasunut do toče a nikterak
neruší vzhled výrobku. Ovládání je možné nástěnným
tlačítkem nebo přenosným dálkovým ovladačem.
Látky pro markýzy jsou krásné a praktické, barevně
stálé a odolné proti plísním. Textilie jsou vyrobeny
většinou ze 100% akrylového vlákna, obsahují UV
stabilizátor, jsou impregnované proti vodě s celkovou
antistatickou úpravou. Na trhu jsou i markýzy s nanočásticemi, které odpuzují vodu. Kapky tak odnesou
s sebou také veškerou špínu. Stačí nechat markýzu
jednoduše zmoknout nebo opláchnout a je opět
dokonale čistá. Konstrukce i tkaniny všech markýz
jsou určeny pro dlouhodobé bezúdržbové používání.
Pro hladší chod je možné jen jedenkrát ročně lehce
prostříknout převodovku a klouby ramen silikonovým
olejem. Hliníková lakovaná konstrukce je samozřejmě
omyvatelná, pro čištění potahové tkaniny použijte
čistou vodu nebo mýdlový roztok. Vyhněte se chemickým čistícím přípravkům, které mohou narušit
impregnaci a ochrannou vrstvu látky.
Ať se jedná o výsuvné markýzy, boční markýzy, vějířové markýzy, rozvíjecí markýzy, pergolové markýzy,
sklopné markýzy, nebo o markýzy pro zimní zahrady
nebo bazény, mohou vám být „ušité na míru“ s veškerým komfortem obsluhy. Máte možnost si vybrat
mezi ručním a pohodlnějším dálkovým ovládáním.
Foto: Schutterstock. com, Velux.cz
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Vytvořte si domov plný
světla a čerstvého vzduchu
Pomozte svým dětem rychleji objevovat svět a rozvíjet
jejich osobnost. V prostředí plném denního světla
a čerstvého vzduchu budou vaše děti bystřejší
a vnímavější.

Získejte až

4 000 Kč
•

Bezúdržbové provedení

•

Komfortní elektrické ovládání

•

Energeticky optimální řešení

zpět za střešní
okna a venkovní
rolety.*

Rychlá, bezpečná montáž, dostupná v každém regionu.
Vyberte si to správné řešení pro vás.
*Při koupi střešního okna a venkovní rolety od 15. 4. do 15. 6. 2016. Více na:
www.velux.cz/zdravebydleni • 531 015 511 • Vzorkovna Praha a Brno

STŘECHA

JE ZÁKLAD
Bez pořádné střechy nemá smysl renovovat žádný dům. Pokud nám do něj totiž
teče, žádnou parádu s ním neuděláme. Krovy, krytiny, okapy a svody dešťové
vody i střešní okna tedy musíme dobře promýšlet.
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Konstrukce střechy je jedním z pilířů kvality stavby.
Samozřejmě je na ně potřeba kvalitní vyschlé a dobře
impregnované dřevo. Klasická tesařská stavba krovů je
vysoce odborné dílo, vědět, jaké spoje kde použít, jak
trámy falcovat, kde krov podepřít, to všechno vyžaduje znalost a praxi.
Pro urychlení a zjednodušení práce se dnes velmi často
používají střešní vazníky, systémy, jimiž je možno zastřešit prakticky jakýkoliv půdorys objektu, a připravit
základ pro střechy sedlové, valbové, pultové, mansardové i obloukové. Specializovaní výrobci vám vazníky
připraví přímo na míru vaší stavby, takže konstrukce
se pak staví jako skládanka. Vazníky se oproti klasické
konstrukci krovu vyznačují úsporou řeziva o 20 - 40
procent a mají jednoduchou návaznost na ostatní konstrukce, takže se rychle a snadno montují. Není třeba
se obávat ani o prostor pod střechou, do vazníkové
konstrukce lze navrhnou i půdní prostor s dostatečnou
šířkou i výškou, abyste ho mohli použít jako prostor
úložný, nebo po úpravě podlahy a stěn třeba jako
pokojík.
Počítáme-li se střešními okny nebo arkýři, je třeba při
projektování konstrukce krovů na to pamatovat již od
začátku. Dodatečné osazení je sice možné, vyžaduje
ale zásah do střechy i do její dřevěné konstrukce, takže je rozhodně lepší vše připravit od základu.

Co položit na střechu
Střešních krytin je na výběr dlouhá řada. Při jejich výběru se řídíme stylem domu, klimatickými podmínkami
lokality, ale také tím, co je obvyklé v okolí, aby dům
do okolní zástavby dobře zapadl. V neposlední řadě
bude samozřejmě rozhodovat obsah vaší peněženky.
Investici do střešní krytiny byste ale určitě neměli podceňovat, její životnost a funkčnost rozhodnou o vašem
budoucím klidném bydlení v suchu a teple. Oprava
střechy je vždy náročnou záležitostí, takže výběrem
kvalitní krytiny a její solidní pokládkou se snažíme
získat střechu, když už ne na celý život, tak alespoň na
dlouhá desetiletí.
Do našich krajů se nejlépe hodí střechy sklonité, ať už
pultové, valbové, sedlové nebo stanové, protože i v rovinatých oblastech padá sníh a ten plochým střechám
nedělá dobře. Na sklonité střechy můžeme použít
tašky, desky, šindele i plech.
Klasika, to je pálená taška, matná nebo glazovaná. Je
z přírodního materiálu - keramické hlíny - neobsahuje
žádné škodlivé přísady a snadno se recykluje. Výhodou
je i barevná a tvarová stálost a dlouhá životnost. Jsou
ovšem poměrně těžké, což může sehrát roli při rekonstrukci staršího domu. Další variantou taška betonová, vyrobená z písku, vody, portlandského cementu
a pigmentů oxidu železa. Povrchovou úpravu může
mít různou, hrubou i hlazenou v nejrůznějších barvách
i různých profilech. Na tašky se používá odlehčený
beton, takže zátěž na krovy není tak velká. Betonové
tašky mají stejně jako tašky pálené velice dlouhou
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životnost prakticky bez údržby.
Svého času velmi oblíbenou krytinou byly vláknocementové šablony nazývané eternit. Vyrábějí se pod
tímto názvem dodnes, nyní ovšem už bez škodlivého
azbestu. Eternitové desky se snadno pokládají, střecha z nich má neutrální šedou až antracitovou barvu,
mohou být hladké nebo zdobené rýhováním. Vyrábějí
se z cementu, mletého vápence, vody a celulózových
vláken, jejich životnost je velice dlouhá.
Plastové šablony se vyrábějí jako imitace břidlice,
dřevěných došků a jiných krytin. Ty, které propouštějí
světlo, se dají použít k prosvětlení interiérů nevytápěných prostor, jako doplněk k jiným krytinám či jako
krytina na pergoly, altány, automobilová stání apod.
Jejich výhodou je malá váha a nízká cena, nevýhodou
ovšem značná křehkost.
PVC plastové krytiny vynikají nízkými pořizovacími
nálady a snadnou montáží. UV ochrana polykarbonátových plastových krytin zvyšuje jejich kvalitu, životnost a mechanickou odolnost. U polyesterových (PES)
plastových krytin je skelné vlákno nahrazeno efektivnějším a účelnějším nylonovým. Jejich další výhodou
je teplotní a materiálová stálost, pevnost a chemická
odolnost.
Krásné střechy jsou ze štípaných nebo řezaných břidlicových desek. Je to přírodní materiál pro náročné.
Má šedou až černou barvu a přírodní texturu. K výhodám břidlice patří nepropustnost vody a oleje, dále
výborné tepelné a protihlukové vlastnosti. Vyznačuje
se dlouhou životností a v neposlední řadě nádherným
vzhledem. Díky množství minerálů a oxidů kovu hýří
přírodními barevnými odstíny.
V posledních letech slaví návrat plechové střechy. Mají
několik nesporných výhod. Patří mezi ně:
Vysoká trvanlivost – tato vlastnost je zaručena složením plechových krytin. Jádro z ocelového plechu je
většinou pozinkováno a dále také ošetřeno akrylovou
pryskyřicí, základní barvou, přírodním kamenným
posypem a vrstvou čirého akrylového přestřiku, který
zaručí fixaci kamenného posypu k podkladu.
Velké množství tvarů – lisováním plechového jádra lze
docílit velkého množství tvarových kombinací. Nejčastějším a také základním typem plechové střešní krytiny
je tzv. jednoduchá holandská vlnovka. Na trhu je
možné se setkat s plechovými krytinami, které imitují
například břidlici, dřevěné došky nebo pálené tašky.
Pestrost barev – plechové střešní krytiny je možné sehnat ve velkém množství barevných odstínů. Nebarevný kamenný posyp, který dodává krytinám autentický
přírodní vzhled je přitom barevně velmi stálý.
Menší sklony střech – plechovou střešní krytinu je
možné instalovat na menší minimální povolené sklony
střech.
Jednoduchá a rychlá montáž – plechovou střešní krytinu je možné instalovat na běžný laťový rošt a díky její
nízké váze je manipulace s ní velmi jednoduchá.
Podrobněji se pojďme podívat na ocelové střechy.

brány

vrata

Kalkulátor sekčních
vrat, předokenních
rolet, mříží a bran

pohony

24 hod ON-LINE

www.motorius.cz

garážová vrata
sekční, rolovací, průmyslová

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

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

brány a branky
posuvné, křídlové
INZERCE

Vidíme svět bez drátů.

Ušetřete náklady za
elektrickou energii!
GridFree znamená, že až 80 % energie
můžete během slunečného dne získat
přímo ze solárních panelů!
Systém je legální, bezpečný a tvoří ho pouze
solární panel, mikroměnič a kabeláž.
Nabízíme Vám řešení v podobě vlastní
výroby elektrické energie.

NÍ
AKČ
A
CEN

GridFree sada
za skvělou cenu
● Celočerný solární panel

Mono 270 Wp

● Mikroinvertor 230 V /250 W
● Kód: GF-KIT230-M

Nyní
Do poznámky v objednávce vložte „MB“.

www.i4wifi.cz/gridfree

6 485 Kč

Dříve 7 531 Kč

Ocelové střechy jsou mimořádně odolné díky prvotřídnímu konstrukčnímu materiálu a pečlivě testované povrchové úpravě, tj. barevným nátěrům. Nátěry
poskytují ocelovému povrchu bezkonkurenční trvanlivost, účinně chrání před korozí a také zajišťují
účinnou ochranu proti blednutí barev způsobenému
slunečním UV zářením. Nepotřebují údržbu.
Další možností jsou střechy pokryté moderním šindelem. Pod pojmem šindel si obvykle představíme šindele
štípané ze dřeva. Vyrábějí se stále, hodí se na rekreační objekty, zahradní stavby, na historické chalupy.
Šindele bývají ze smrkového nebo modřínového dřeva,
které obsahuje množství silic a tudíž je odolnější proti
povětrnostním vlivům. Šindele se vyrábějí štípáním,
povrch je dále upravován.
Moderní šindele se vyrábějí z asfaltových pásů s vložkou, říká se jim bitumenové. Skládají se ze skelné
nosné vložky, technologicky upraveného asfaltu
a kamenného posypu. Jsou levným řešením zastřešení
přístřešku pro auto, altánu či zahradního domku, ale
jako plnohodnotná krytina se hodí i pro obytné domy.
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Bitumenové šindele jsou lehké, snadno se tvarově
upravují a dají se ohnout. Pokládají se na rovný povrch
z OSB desek, prken nebo překližky. Díky odolnosti
proti povětrnosti i agresívním chemickým zplodinám
a možnosti pokládky do úžlabí a ohybů jsou dnes bitumenové šindele žádanou krytinou.
Moderní ekologickou variantou založenou na staré
tradici je pak střecha zelená. Založení takové střechy je kombinací vysoké odborné znalosti stavebních
materiálů i zahradnických postupů. Střecha osázená
travinami či jinými rostlinami schopnými přežívat
a rozrůstat se v extrémních podmínkách je nejen velice
dekorativní, ale poskytuje domu i přirozenou izolaci
a zajišťuje uvnitř příjemné klima.

Okapy a svody dešťové vody
Profesionálně řešený sběr dešťové vody ze střechy
je jednou z podmínek dlouholeté životnosti celého
domu. Voda nesmí stékat po fasádě ani zatékat pod
dům.
Moderním řešením jsou systémy nabízející všechny prv-

ky od okapových žlabů různé délky, háků na uchycení,
spojek a přechodů až po odtokové roury s napojením
na odvod dešťové vody. To poslední není zas až tak
jednoduché, jak by se mohlo zdát. Dešťová voda se ve
většině obcí z kapacitních důvodů nesmí odvádět do
kanalizace a je třeba ji tedy odvést od domu na pozemek a zde s ní nějak naložit. Buď ji můžete nechat
vsakovat, nebo ji můžete sbírat do zásobníku a využít
na zalévání zahrady nebo třeba i na praní prádla. Vsakování a sběr se dnes často kombinují, okapové svody
mají k tomu účelu odbočky, jimiž je možno část vody
pouštět do zásobníku a část nechat vsakovat. Vsakování se dnes většinou neřeší pomocí stěrkovaných trativodů, protože efektivita toho způsobu je poměrně
nízká a při větších deštích se voda nestačí vsáknout.
U rodinných domků se proto dnes používají vsakovací
tunely. Jsou to vlastně plastové jímky, které se skládají
za sebou v takovém počtu, jaký v daných podmínkách
potřebujeme. Ukládají se do země a z nich pak voda
otvory postupně vsakuje do terénu. Při propočtu kapacity vsakovacích tunelů je dobré vzít v potaz nejen

průměrné množství srážek v lokalitě, ale také dnes
v letních měsících časté přívalové deště.
Vraťme se ale k okapům, protože podstatná bude
volba materiálu, který si ke svému domu vybereme.
Klasikou jsou pozinkované žlaby a svody, dnes už se
ale využívají méně, protože jejich údržba je poměrně
náročná, musí se natírat a je třeba pravidelně kontrolovat zejména spoje, kde může docházet k narušení
pozinku a ke korozi. Proto se dnes pozinkované okapové systémy prodávají často s povrchovou úpravou
nátěrem nebo oplastováním. Ty kvalitní se povrchově
upravují ještě před formováním do finálních tvarů,
mají tedy povrchově ošetřené i detaily a vnitřky rour.
Prakticky bezúdržbovým materiálem je titanzinek. Má
neutrální barvu postupně se stabilizující do lesklé šedi.
Titanzinek se povrchově již nijak neupravuje, nekoroduje a nemusí se natírat. Oproti jiným materiálů je
ovšem tvrdší a křehčí, hůře tedy odolává mechanickému zatížení například sněhem a ledem.
Měď je nádherný klasický zcela bezúdržbový materiál,
jeho cena je ovšem značně vysoká. Pozor na nesnášenlivost mědi s jinými kovy - pokud někde na střeše použijete měď, neměli byste ji s jinými kovy kombinovat
a i okapový systém by měl být měděný. Také musíte
počítat s tím, že původní červenozlatá barva se postupně bude proměňovat až do charakteristické barvy
„měděnky“ tedy do světlezelena.
Kvalitním, lehkým a bezúdržbovým materiálem je
hliník. Výhodou je, že ho můžete mít jak bez barevné
úpravy v neutrální šedi, tak v nejrůznějších barevných
úpravách. Hliník je povrchově upravován, čímž dosahuje bezúdržbové životnosti až 40 let. Je chemicky netečný, není tedy problém s kombinací s jinými materiály. Je pružný a dobře odolává zátěži, pro jeho měkkost
je ovšem třeba dávat pozor hlavně při montáži.
Nakonec jsou tu pohodlně montovatelné, lehké
a praktické plastové okapové systémy. Výrobci je nabízejí v široké škále barev, které se nemění ani vlivem
UV záření ani střídáním vlhka a sucha. Plastové okapy
se snadno čistí, drobné škrábance nijak nemění jejich
stabilitu ani bezúdržbovost. Jedinou nevýhodou je
křehkost při teplotách méně než – 5 °C, která způsobuje neschopnost nést větší zátěž sněhu. Zejména
v horských podmínkách je tedy nezbytná instalace
zábran proti sněhu na střechu nad okap tak, aby okap
nenesl plnou zátěž sesouvajícího se sněhu, ale voda ze
sněhu do něj stékala postupně.

Světlo do všech částí domu
Většina dnešních rodinných domů počítá s využitím
podkroví k bydlení, nikoliv pouze ke skladování věcí
na půdě. Proto je třeba již ve fázi projektu zvážit, jestli
budeme chtít instalovat střešní okna nebo raději přistavíme arkýře. Střešní okna jsou dnes řešením velmi
oblíbeným, výrobci postupně vyřešili prakticky všechny
problémy, ať už je to možnost pohodlného otvírání
nebo zastínění žaluziemi či okenními fóliemi. Také
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mytí střešních oken řeší dnes technologie povrchové
úpravy skla, na němž se dešťová voda stáží do kapiček,
které absorbují částečky prachu. Okno je tak po dešti
čisté, jako byste ho umyli. Pro dobrou funkčnost je
podstatné osazení střešních oken do střechy, respektive příprava na toto osazení již ve fázi instalace krovů
a střešních lišt.
Také příprava na arkýř je nutná již při stavění krovu
a je dobré promyslet i to, jako krytinu použijete a jak
bude řešen odvod dešťové vody, aby do arkýře nemohlo nikde zatékat. Na rozdíl od střešního okna je
arkýř jakousi přidanou hodnotou ve smyslu prostoru
v místnosti. Svislá okna jsou také méně problematická
z hlediska zastínění, použití záclon a mytí oken.
Pokud chceme využívat celé podkroví pro bydlení,
bývá nejlepším řešením kombinace obojího - například
v ložnici a v dětském pokoji arkýř, v koupelně pak
střešní okno.
Potřebujeme-li přivést světlo ze střechy do spodní části
domu, kde máme tmavé prostory bez oken - halu,
koupelnu nebo šatnu, máme možnost instalovat do
domu systém světlovodů. Jde o roury se zrcadly, které
přenášejí denní světlo ze střechy až do tmavých koutů.
Na střeše jsou ukončené skleněnou plochou nebo
čočkou, která „sbírá“ světelné paprsky a odesílá je na
zrcadla. Maximální sběr světelných paprsků nabízejí
například speciálně modelované křišťálové světlovody.
Osazení sběrných čoček do střechy musí být provedeno stejně jako u střešních oken tak, aby spoje byly
dokonale utěsněné a nemohlo do nich nikde zatékat.
Dodatečné osazení světlovodů je dosti problematické,
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pokud ale na přívod světla do všech částí domu pamatujete již od začátku, není problém světlovod zapracovat do projektu. Pak je systém osazován zároveň
s pokládkou střechy a předejde se všem potížím, které
mohou vzniknout dodatečným zásahem do krovů
a střešní krytiny.

Teplo v podkroví
Izolace střechy je stejně důležitá jako izolace obvodového zdiva. Zateplení střechy se provádí vyplněním
prostoru mezi trámy krovů izolačním materiálem,
polystyrenem nebo minerální vlnou. Spodní strana
střechy je ukončena hydroizolační fólií, jejíž pásy musí
být vzduchotěsně spojené a konce musí dobře doléhat
na všech problematických místech, například kolem
komínového tělesa či kolem otvoru pro střešní okno.
Následuje vrstva zateplovací izolace, upevněná roštem
z lišt nebo nosných profilů sádrokartonového systému.
Na tento rošt se připevní parozábranová fólie, teprve
na ni se pak instalují sádrokartonové desky do nosných
profilů nebo obklady z palubek na laťový rošt.
Izolovat je třeba také podlahu v podkroví, a to jak
proti úniku tepla ze spodních místností, tak proti
kročejovému hluku při pohybu v horních místnostech.
Rychlým a funkčně kvalitním řešením je foukaná izolace. Na podlaze se vytvoří rošt s trámků, na něj se položí OSB desky a pod ně se nafouká speciální izolační
hmota, která je velmi lehká, nijak nezatíží konstrukci
stropu. Díky foukání pod tlakem se izolace napěchuje
dokonale do celého prostoru mezi trámky roštu.
Foto: Schutterstok.com

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

TYPOVÉHO RODINNÉHO DOMU
ZA BEZKONKURENČNÍ CENU
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Vytištěno
v 5 paré

CO VŠE NALEZNETE V NAŠICH TYPOVÝCH PROJEKTECH:
Výkresovou část, která graﬁcky
dokumentuje kompletně celou stavbu
a dělí se na část architektonickou a část
stavebně konstrukční (statika):
Architektonická část obsahuje výkresy:
– základů
– půdorysů
– řezů, pohledů
– výpisů výrobků
Výkresy detailů dle potřeby konkrétního
RD obvykle řeší:
– detail ukončení střechy u okapu
– detail ukončení střechy u hřebene
– detail ukončení vodorovné hydroizolace
u okapového chodníku
– detail překladu a věnce
– detail ukotvení nosných sloupků
– detail balkonu a balkonových dveří atd.

Stavebně konstrukční část obsahuje:
– výkres krovu
– stropu
– věnců
– překladů schodiště atd.
Stavebně konstrukční řešení obsahuje také
textovou část:
– statické posouzení a statický výpočet

Textovou část, která je rozdělená takto:
Průvodní zpráva
Souhrnná technická zpráva
Požárně bezpečnostní řešení
Architektonicko-stavební řešení – technická
zpráva
Textová část popisuje mimo jiné:
– zemní práce, základy a izolace stavby,
svislé konstrukce, stropy, zastřešení,

výplně otvorů, povrchové úpravy, izolace
podlahové, střešní, tepelné, konstrukce
klempířské a zámečnické, technické
vybavení objektu, ústřední vytápění,
zdravotechniku, elektroinstalace,
skladby podlah

Další obsah projektu:
Zařízení silnoproudé elektrotechniky:
– technická zpráva + výkresová část
Zařízení zdravotně technických instalací:
– vnitřní kanalizace a vnitřní vodovod,
technická zpráva + výkresová část
Zařízení pro vytápění staveb:
– ústřední vytápění – technická zpráva +
výkresová část
Plynová zařízení vnitřní plynovod:
– technická zpráva + výkresová část

1200 typových projektů rodinných domů naleznete na VYBER SI DŮM .CZ.

!

Využijte super akci na nákup balíčku projektů, potřebných k vyřízení stavebního povolení (typový projekt rodinného domu, projekt
osazení domu na pozemek, průkaz ENB) za bezkonkurenční cenu 36 990 Kč. Nákupem výhodného balíčku ušetříte 5 590 Kč!

OBJEDNEJTE SE NA BEZPLATNOU KONZULTACI NA ZÁKAZNICKÉ LINCE 234 054 326,
KDE OBDRŽÍTE KATALOG PROJEKTY RODINNÝCH DOMŮ 2016 A PASIVNÍ DOMY 2016 ZDARMA.

BYDLÍME

BEZPEČNĚ
O svou bezpečnost se bojí mnozí z nás,
zabezpečení domu tedy již rozhodně
nepatří mezi nabídky pro horních deset
tisíc. Jak by mělo ale zabezpečení vypadat,
aby splnilo svůj účel? Jednoduše řečeno,
mělo by být funkční, neprostupné, ale
také pokud možno nepříliš nápadné.
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Vchodové dveře
I když to může znít neuvěřitelně, většina zlodějů
proniká do bytu dveřmi. Není tedy od věci pořídit si
pořádné - bezpečnostní.
Jejich povrchová úprava nabízí všechny možnosti od
laku až po dýhování a fóliování, vybrat si můžete
design i odstín dřeva z nekonečné škály možností.
Mechanismus zamykání je bodový rozvorový, nové
ocelové zárubně už na něj mají připravené otvory, do
kterých tyčové závory při uzamčení zajíždějí. Pevné
ocelové zárubně vzdorují roztažení.
Výroba a instalace bezpečnostních dveří se řídí evropskou normou EN 1627, resp. ČSN EN 1627 – 1630. Když
si tedy dveře objednáváte, stačí si zjistit, zda firma nabízí dveře touto normou certifikované, pak se nemůžete splést. Norma totiž popisuje i bezpečnostní škálu,
dveře se označují třídou RC1 - RC6, číslem, které vypovídá o odolnosti a kvalitě dveří. V bytech a u rodinných domků se nejčastěji používají bezpečnostní třídy
RC 2, 3 a 4, přičemž stupeň 4 je nejlepší. Vyšší třída už
patří trezorovým dveřím, které se u bytů nepoužívají.
Dveře třídy RC 4 by měly odolat snaze o mechanické
proniknutí i s pomocí nejrůznějšího zlodějského náčiní
až po nůžky na plech a elektrickou vrtačku.
Jaký vybrat zámek? Nebo by měly být dva? Jestli dva
nebo jeden je více méně jedno, podstatný je totiž vždy
ten jeden, který uzamyká rozvorový bodový mechanismus. Můžete si samozřejmě pořídit a druhý horní
zámek, kterým si dveře pomocí kolečka bez klíče snadno zavřete zevnitř, pokud vám to dává pocit bezpečí.
Skutečně bezpečnostní bude ovšem hlavní zámek.
Není důležité, jestli má s trojčepovou závorou nebo
plochou, dokonce není ani podstatné, jestli se zamyká
jedním otočením nebo dvěma. Bezpečně uzamknete
prostě tehdy, když už dál nejde klíčem otočit, pak je
bodový mechanismus i samotný zámek pevně uzavřen.
V nabídce zámků se laik nevyzná, proto je tu opět
pomůcka v podobě čísel takzvané pyramidy bezpečnosti. Zde se k bytům a vchodovým dveřím do rodinných domů doporučuje zámek označený číslem 4, což
je známka pro nejvyšší bezpečnost. Takový zámek je
odolný proti vyhmatání, odvrtání, vytržení i násilí.

Garážová vrata
Další velký průchod do domu představují garážová
vrata - tedy samozřejmě pokud máte garáž navazující
na dům a propojenou s ním dveřmi. Je jisté, že stará
plechová výklopná vrata moc bezpečí neposkytují
a nejde je ani dobře upravit. Proto je lepší je stejně
jako staré dveře vyměnit za nová. Moderní garážová
vrata, ať už posuvná, sekční nebo rolovací, fungují
jako zabezpečení proti vniknutí i proti ohni. Sekce
nebo lamely jsou vyrobeny z galvanizovaného plechu,
který má uvnitř protipožární pěnu. Na bezpečnost je
myšleno také při osazení zamykání, takže opět stačí si
vybrat bezpečnostní stupeň.
Moderní garážová vrata jsou proti neautorizovanému
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otevření jištěna elektronicky. Je to dáno zejména tím,
že ke každému jednotlivému kusu existuje jedinečný ovladač s unikátním kódem, na který celý systém
reaguje. Zloděj by musel tento kód nejdříve rozluštit a pak by se mohl pokusit vniknout neoprávněně
dovnitř. Bez zadání správného kódu elektronická
pojistka způsobí, že se celý zámek při pohybu vzhůru
mechanicky zablokuje, pak není možné ho mechanicky
otevřít.

Jak zajistit okna
Okna jsou na první pohled lákavým místem pro násilné
vniknutí. A nejsou to zdaleka jen ta v přízemí. Není
výjimkou, že zloději se spustí na laně se střechy a vniknou oknem do bytu třeba v pátém patře. Okolojdoucí
jsou nevšímaví k tomu, co se děje na chodníku, natož
aby zkoumali, proč se někdo spouští se střechy. Takže
nechávat okna při odchodu otevřená je vždycky riskantní čin. Do malých oken vedoucích do suterénních
místností a umístěných často pod terénní vlnou pozemku se určitě vyplatí osadit nerozbitné drátěné sklo.
Kde by už nepůsobilo hezky, budou se dobře hodit
mříže. Moderní ochranou pro dobře přístupná okna
v celém domě jsou pak ochranné fólie. Nejsou vůbec
vidět a přitom zabrání rozbití skla a tedy vniknutí do
nitra domu. Navíc vám okno nerozbije ani krupobití
- to zvlášť oceníte u střešních oken. Pozor - nezaměňte bezpečnostní fólii za fólii, která poskytuje pouze
ochranu proti přehřátí interiéru. Tam, kde vás slunce
pálí, můžete ale použít speciální fólii, která plní obě
funkce. Pro střešní okna, ale také pro velká prosklení lodžií, která se zvenčí obtížně umývají, je tu pak
nejnovější nanotechnologická pomůcka - hydrofobní
impregnace skla. Hydrofobní prostředek účinkuje na
principu lotosového efektu - dochází k odvalování kuliček vody po povrchu samospádem nebo prouděním
vzduchu. Perličky kapaliny se snadno skutálí z povrchu
a odeberou s sebou nečistoty, které tam předtím ulpěly. Impregnace umožní udržovat sklo čisté, bez použití
čisticích prostředků. Čištění je prováděno vlastním
samočisticím efektem při dešti nebo oplachem čistou
vodou. Hydrofobní ochrana má životnost zhruba pět
let, pak je třeba nástřik zopakovat. Nanotechnologický prostředek lze aplikovat jak přímo na sklo, tak i na
bezpečnostní a UV ochrannou fólii.

Elektronické bezpečnostní systémy
Trendem poslední doby je instalace bezpečnostního
kamerového systému. Tyto technologie v poslední
době nejen velmi zlevnily, ale také se zjednodušila
jejich instalace a obsluha, čímž se staly dostupné i pro
běžné domácnosti a uživatele. Dnes jsou na trhu IQ
bezpečnostní kamery pro domácí uživatele a malé
firmy, které během několika minut nainstalujete sami
pomocí přiloženého QR kódu. Obraz pak můžete sledovat na svém chytrém telefonu nebo tabletu. Můžete
také pořizovat záznam, snímky a vzdáleně komuniko-

Léto bez zlodějů díky cylindrické

vložce TOKOZ PRO
•
•
•

nejlepší vložka 4. BT podle nezávislého testu
skvělá cena, snadná montáž
patentovaná čtvrtotočka pro nepřekonatelnou bezpečnost
bezpečnostní oliva pro uzamknutí bez klíče
sjednocení s visacími zámky a bezpečnostními zábranami pro jediný klíč

•
•

Léto patří z pohledu počtu vloupání do domů
a bytů k velmi rizikovému období. Chraňte to, na
čem vám záleží pomocí nejpokročilejší mechanické cylindrické vložky TOKOZ PRO. Originální
české patenty zajišťují, že vložka dosud nebyla
překonána tichými zlodějskými metodami, je
odolná a spolehlivá také v nepříznivých povětrnostních podmínkách. Díky rodině produktů
TOKOZ PRO ji navíc můžete sjednotit na stejný
uzávěr s visacími zámky, petlicemi nebo bezpečnostními zábranami TOKOZ.
TOKOZ PRO – bezpečný jako trezor.
www.tokozpro.cz
Produkty TOKOZ
štít vašeho domova
INZERCE
tokoz.indd 1
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Reliable security systems
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Bezpečnostní

kamery s jistotou kvality
economy - standard - profesional
Vyberte si snadno, co potřebujete
Poradíme
s výběrem
na cctv.inshop.cz
Najděte si
svého nejbližšího
prodejce
na www.relicam.cz

®

vat s osobou před kamerou. Tyto kamery mají rovněž
pohybové čidlo, které v případě detekce pohybu spustí
ALARM na telefonu. Případně je možné je napojit na
pult centralizované ochrany. Laik zpravidla ovšem neumí odhadnout, kam je čidla potřeba dát, zda je dobré
přidat i reflektor, který při přiblížení někoho k objetu
začne svítit, jak spojit bezpečnostní dveře, zamykání
garáže a ochranu oken s celým systémem. Na to je
potřeba odborná firma, která vypracuje projekt a na
jeho základě celé elektronické bezpečnostní zařízení
nainstaluje. Projekt by měl být nedílnou součástí prací,
protože pokud dojde k poruše (a žádný systém není
bezporuchový), je pro opraváře jednodušší postupovat podle projektové dokumentace než složitě hledat
v celém domě, kde by chyba mohla být. Odborné firmy
poskytují na systémy zpravidla několikaletou záruku,
pravidelný servis a navíc spolupracují s agenturami
provozujícími pult centrální ochrany, takže je pro ně
snadné celý potřebný kruh zabezpečení uzavřít až do
konce.

Bez pojištění jistotu nemáme
Je to smutné, ale zloději a výrobci zabezpečovacích
zařízení jsou jako dvě souběžně jedoucí mašinky na
dětském modelu železnice. Jednou je vepředu ten,
vzápětí ho však ten druhý dožene a předjede. Ostatně
právě způsob, jak zloděj překoná bezpečnostní systém,
je pro jeho výrobce dalším návodem, jak ho promyslet
ještě lépe, tak to zkrátka a dobře na celém světě je. Navíc bytu a domu nehrozí jen vykradení, ale také oheň,
voda, kroupy, vichřice. Proto jedině když domácnost
a dům dobře pojistíme, můžeme jakž takž v klidu spát.
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Pokud stavíme, pojišťujeme stavbu. Jakmile je po
kolaudaci, pojišťujeme dům a domácnost. To jsou dvě
rozdílné věci. Pojištění domácnosti chrání nábytek,
elektroniku a další zařízení až po starožitnosti, obrazy, cennosti a do jisté míry i peněžní hotovost. Podle
toho, co v bytě máte, byste tedy měli projednat způsob pojištění. Jestliže máte v bytě cenné věci, základní
pojistka vám jejich ztrátu určitě nepokryje. Pojišťovna
si pochopitelně klade i podmínky na zajištění majetku, takže si dobře ve smlouvě povšimněte, jak máte
mít domácnost zabezpečenou, abyste mohli v případě
vykradení či jiné pohromy uplatnit pojistné plnění.
Pokud chcete připojistit cenné věci, může po vás pojišťovna požadovat jejich zdokumentování - odborné
ocenění a fotografii.
Nezapomínejme ani na pojištění odpovědnosti za
škodu spáchanou na cizím majetku. Je to zpravidla pojistka velmi levná, ale může nás uchránit nepříjemných
výdajů, pokud třeba sousedovi vyplavíme byt, ale také
pokud si od kamaráda třeba vypůjčíme kolo a to mu
nabouráme a zničíme, půjčíme si notebook a poškodíme ho, půjčíme si od kamarádky drahé plesové šaty
a nevratně je zničíme tím, že je polijeme červeným
vínem apod. Pro snadné pochopení je tu charakteristika této pojistky jako pojištění škod spáchaných na
věcech sdílených nebo vypůjčených. Mnoho z nás tuto
pojistku má uzavřenou a netuší, kdy ji může využít.
Většinou ji totiž uzavíráme při uzavření pojistky na
domácnost a nemovitost a mylně se domníváme, že se
vztahuje jen na škody spáchané v souvislosti s bydlením.
Foto: Schutterstock.com
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Chytré bezpečnostní IP kamery IQ-CAM s WIFI připojením a podporou ANDROID a IOS
Vlastníte dům, chatu, firmu, prodejnu, pozemek či jinou nemovitost a chcete mít neustále přehled o dění v době Vaší nepřítomnosti? Chcete vědět, kdo se pohybuje ve Vaší nemovitosti nebo na Vašem pozemku? Jednoduchým řešením jsou chytré
bezpečnostní IP kamery IQ-CAM podporující operační systémy ANDROID a APPLE (iOS).
Instalace chytré bezpečnostní IP kamery IQ-CAM je velmi jednoduchá a zvládnete ji během pár minut. Kameru stačí vybalit
a připojit do elektrické zásuvky. Pak do Vašeho chytrého telefonu či tabletu stáhnete přes Google play nebo přiložený QR
kód aplikaci pro ovládání kamery a máte vše hotovo.
Prostřednictvím telefonu a tabletu můžete nejen sledovat aktuální dění, ale také je můžete vzdáleně ovládat, pořizovat
snímky nebo videa, zapnout zvuk a mikrofon, aktivovat nebo vypnout pohybové čidlo, apod. Když aktivované čidlo zachytí
pohyb, tak okamžitě spustí ALARM na Vašem telefonu či tabletu a zároveň odešle do Vašeho telefonu fotografii sledovaného místa. Pomocí kamery pak ověříte, zda se jedná o planý poplach, anebo je na místě narušitel. Kameru je také možné
propojit se zabezpečovacím systémem nebo k ní připojit bezpečnostní sirénu (není součástí dodávky).
Obě
bě kamery mají vysokou kvalitu obrazu HD a IR senzory pro noční vidění. Obě kamery jsou vybavené slotem pro paměťové
SD karty, které umožňují nepřetržité nahrávání videozáznamu.
Vnitřní
nitřní kamera má zabudovaný mikrofon a reproduktor pro obousměrnou komunikaci. Můžete tak vzdáleně komunikovat s osobou před kamerou, případně zastrašit nezvaného vetřelce. Tento systém využívají hojně rodiče malých dětí a chovatelé domácích
mazlíčků, kteří tak mohou online nejen sledovat, ale i oslovit svého potomka nebo zvířecího miláčka.

IQ-CAM - indoor
robotická kamera
s možností otáčení o 360°C
Cena vč. DPH 2768,-

IQ-CAM - outdoor
nejžádanější model
všestranné využití (venku / uvnitř) +
velmi rychlá a jednoduchá instalace, snadné intuitivní ovládání, vysoká
mechanická a povětrnostní odolnost
Cena vč. DPH 2768,-

Kontakt:
THERMOWELL, Komušín 76, Horažďovice, Tel. 376 38 29 38
THERMOWELL, V Chotejně 9/1307 , Praha 10 - Hostivař, Tel. 724 577 295
www.thermowell.cz
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ZAHRADA POD PERGOLOU
Každý, kdo má u domu zahradu, určitě ví, že nejen prací živ je v člověk, proto
neškodí čas strávený nad záhony střídat s relaxací. A i když pěstěný trávník
vybízí k posezení, pohodlnější řešení poskytne zahradní nábytek. Obzvláště,
když vás před sluncem či deštěm chrání pěkná pergola.
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Kdo z nás by nechtěl posedět na zahradě. Samozřejmě, můžeme si za účel lepšího pohodlí pořídit pěkný
slunečník, mnohem více nám ale poslouží pergola.
Pergola-altánek je vzdušná otevřená stavba, jejíž
stěny jsou vyrobeny z kovového nebo laťového mřížoví. Stavbu však můžou tvořit jen sloupy a střechu
pokrýt přírodními materiály, jako jsou došky nebo
štípané šindele, ale také asfaltové šindele či polykarbonátové desky. Pergola může být také shora zcela
otevřená a tvoří ji jen dřevěné fošny a latě. Z historického hlediska je pergola zahradní stavba typická pro
barokní, klasicistní a romantické zahrady a parky, kdy
byla spolu s altánky, besídkami, kašnami, schodišti
a balustrádami součástí zahradní dobové architektury.
Pergola má samozřejmě svoje místo i v současných
zahradách, ale pro její stavbu a umístění platí určité
obecné zásady. Pergola by měla být vzhledově propojena s obytným domem a dalšími zahradními prvky
jako jsou garáž, chatka, zahradní domek. Na druhé
straně je třeba brát v potaz, že pergola je primárně
určena k těsné symbióze s květinami a popínavými
rostlinami, s nimiž bude vytvářet konečný efekt.
Místo na pergolu, stejně jako materiál, tvar a velikost
vybereme podle vlastní úvahy a našich možností. Pergola může stát v zahradě samostatně nebo může být
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napojena na jinou stavbu, třeba na verandu domu. Je
ale možné z ní vytvořit prodloužení garáže, zahradního domku nebo ji přisadit k zahradní zdi, u níž je
postaven zahradní gril nebo udírna. Pergola pak plní
funkci letní kuchyně a zároveň je místem k odpočinku. Bydlíte-li v rodinném domku, pergolu lze také
představit před francouzské okno obývacího pokoje
a zastřešit tak terasu před ním. Vypadá to efektně
a navíc si v létě prodloužíte plochu obýváku. Pokud
plánujete umístit pergolu na zahradu, pro volně stojící stavbu budete potřebovat minimálně 25 m2 plochy.
Jestliže ji přisadíte ke zdi, vystačíte si s polovičním
prostorem.
Pokud budete pergolu používat pro letní relaxaci,
určitě ji budete chtít doplnit zahradním nábytkem.
Víte jaký vybrat?

Plast: klasika i inovace
Dobře známý bílý nebo tmavě zelený plastový nábytek jen tak nepřitáhne pozornost, obyčejné výlisky už
mnohé z nás nezaujmou. Ale stačí se podívat na jeho
barevné příbuzné, doplněné textilními sedáky, a už je
pohled o něco příznivější. Přesto na obyčejném plastu
je záhy vidět stopy počasí a když ho vystavíte extrémní zátěži (příliš vysoká teplota, nebo naopak mráz –
při špatném uskladnění), může popraskat.

Václav Postránecký

Penzion André, Velké Pavlovice
září 2015

“Morava rodí krásné ženy a dobré víno
odjakživa. A teď, když v Olomouci
vyšlechtili první plísňový sýr, nechybí
mi tu už vůbec nic.”
Václav Postránecký

www.olma.cz

Sýr vyšlechtěný na Moravě.

Buďme však upřímní, plast je ve světě zahradního
nábytku jedním z nejpoužívanějších materiálů, a to
především díky své ceně. Poslední dobou se ale začíná prosazovat jeho modernější podoba zvaná Kettalux®, která se úspěšně kombinuje s jinými materiály,
nejčastěji s odolnou hliníkovou konstrukcí. Výsledná
podoba pak rozhodně nepůsobí dojmem plastového
křesílka, které se po pár týdnech rozlomí.

(Ne)tradiční kov
Litina, slitina železa a uhlíku, byla dříve často poží-

108 | BYDLENÍ

vaná na zahradní nábytek, a dodnes je ještě k vidění
v parcích a zámeckých zahradách. V současnosti ji
však nahrazují materiály nepoměrně lehčí, především
hliník, který teď vládne v oblíbenosti. Představuje
další tradici v oblasti venkovního nábytku, stačí si jen
vzpomenout na v 70. a 80. letech populární kempinkové soupravy stolu a židlí s hliníkovou konstrukcí.
A podobná různorodost, jako v případě plastu, je
charakteristická také pro lehký, pružný, nekorodující, téměř bezúdržbový a stále oblíbený hliník. Tento
materiál lze velmi dobře zpracovávat, na nábytku

hliník využívá na konstrukci, a dále doplňuje speciálními textilními tkaninami.
Dalším zástupcem tradičních materiálů je pevná ocel,
tudíž výrobky z ní slibují letitou životnost. Má však
jednu poměrně nepříjemnou vlastnost - vodivost
tepla, což znamená, že díky chladnému počasí studí,
kdežto za horka pálí a díky chladnému počasí studí
(víc než hliník). Také poměrně rychle podléhá korozi,
pokud není speciálně upravovaná, například práškováním, lakováním…
A to už se dostáváme k nerez oceli, do kategorie
luxusních materiálů. Jak už sám název napovídá,
netřeba si dělat starosti s případnou korozí, venkovní
nábytek z nerezavějící oceli vydrží nepoškozený řadu
let. Chladná ocel se může kombinovat s teplejším
dřevem, v místech kontaktu, což je pak příjemné na
dotek.

Ratan nebo bambus?
Nábytek a doplňky z ratanu nejsou v našich končinách už nijak výjimečné. Ratan je rychle rostoucí
rostlina, pěstuje a dováží se nejvíce z Indonésie. Jeho
velkou výhodou je ohebnost, takže se dá velmi dobře
tvarovat - na rozdíl od pevného bambusu (Čína, Thajsko, Indonésie a další asijské země), který se běžně
v zemích svého původu využívá třeba i ve stavebnictví. Venkovní nábytek z ratanu se povrchově ošetřuje,
ale ani úprava lakem ho nedokáže ochránit před rozmary počasí. Většinou se doporučuje na kryté terasy,
do zimních zahrad, pokud ho však chcete mít i venku
na zahradě, musíte mu věnovat patřičnou péči (po
každém, byť i krátkém deštíku nábytek vysušte) a je
třeba ho postavit na dlažbu, beton nebo kámen,
nikoli na půdu - jakmile zvlhne, bude vlhko transportovat také dovnitř tohoto přírodního materiálu.
Málo platné, proutěný nábytek sice navodí středomořskou atmosféru a vaši zahradu promění v ráj připomínající pohodovou dovolenou u moře, je to však
vykoupené nižší odolností vůči počasí, a tím i menší
trvanlivostí.

Pro milovníky dřeva

nemusí být vidět žádné sváry, vybírat můžete z barevných úprav, včetně lesku. Důležitá však je i tloušťka
materiálu, u levnějších modelů z Asie se nezřídka
používá síla stěny pod 1 mm, což neslibuje příliš
dlouhou životnost nábytku. Kvalitnější křesílka, židle
nebo lehátka mají stěny o tloušťce nad 1,2 až 2 mm.
Co by vám mohlo trochu vadit? O hliníku se ví, že
na dotek chladí. Tomu se však dá předejít kombinací
s dalšími materiály (dřevo, syntetické výplety), zejména v místech kontaktu (sedací část, područky, opěrky
na nohy). U výrobků určených na posezení se mnohdy

Možná jste si právě teď řekli, že nejlepší asi bude
dřevo, vždyť to je přece přirozená volba. Jak pro
koho, každý přece vyznává určitý styl, což se odráží
také v úpravě zahrady a s tím rovněž souvisejí materiály venkovního nábytku. I když svou roli hrají i naše
preference, pravdou skutečně zůstává, že dřevo je
pro zahradu typické díky svému původu, dobře s ní
souzní, je příjemné na dotek a zejména exotické dřeviny bývají velmi odolné.
Cenově nejdostupnější jsou měkká, snáze zpracovatelná dřeva jako smrk, borovice, větší odolnost ale
slibuje nábytek z borovice severské (skandinávské).
Další tvrdé dřeviny v našich končinách zastupuje řada
materiálů, včetně dubu, buku, severoamerického
akátu a dnes už poměrně dobře známých exotických
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rostlin: eukalyptu (hnědočervené dřevo z australského stromu, je těžší a méně odolné než teak), meranti
(ze stromu shorea, z jihovýchodní Asie, červenohnědé
barvy) a hlavně teaku (nejodolnější, pěstuje se nejen
v Indonésii). Díky obsahu teakového oleje a kaučuku
ho můžete ponechat na zahradě v podstatě napořád.
Vítr, déšť, mráz, střídání teplot ani plísně, hniloba
anebo hmyz nemají šanci. Kdo by chtěl zachovat
jeho původní zlatohnědou barvu, určitě ho bude
pravidelně ošetřovat (olejovat nebo lakovat). Někdo
jiný ovšem dá spíš přednost přirozenosti - na teakovém nábytku bez úpravy se postupně vytváří šedavě
stříbřitá patina, která mu dodává nezaměnitelnou
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podobu. Ovšem tyto výhody dokonalého materiálu
(nejen) pro výrobu zahradního nábytku se samozřejmě odráží i v jeho ceně.
Ale trendy jdou ještě dál, a tak se speciálně zušlechťují některé dřeviny, aby svými novými vlastnostmi
předčily naše očekávání. Oblíbený je venkovní nábytek z rotimberu (jde o speciálně vyšlechtěný severoamerický akát), který je pružný a zároveň dostatečně
pevný, velmi odolný vůči počasí a poškození a v celkovém součtu všech svých pozitiv ještě dokonalejší pro
venkovní použití než teak.
Perlička na závěr? Exotické dřevo na pohled i dotek
připomíná materiál Resista (rýžové slupky, soli, mine-

Rozhodnu se, že bych si ráda pořídila terasu
a nechala její návrh na architektovi. Co mám
udělat?
Tak v první řadě je třeba najít někoho, jehož názory
na danou věc vám budou sympatické a budete věřit
jeho úsudku. Přece jen se bude jednat o víceméně
větší investici, kterou si vytvoříte příjemné místo
k trávení svého volného času. Toto rozhodnutí vám
ulehčí prohlédnutí referencí daného architekta, případně doporučení někoho, kdo s ním již má nějaké
zkušenosti a komu věříte v jeho úsudku.
Jakmile máte vybráno, s největší pravděpodobností
dojde k osobní schůzce, kde spolu proberete vaše
představy, potřeby, rozpočet. Architekt by vám měl
dávat zpětnou vazbu k vašim požadavkům a idejím.
Občas jsou představy neslučitelné s okolnostmi, takže
právě práce architekta by měla být správná interpretace vašich požadavků a jejich převedení do reality.
Je pro architekta nutné stavbu vidět?
Stavbu nebo pozemek. Záleží, zda už daný objekt
stojí. Je nutné osobně na místě zvážit předvybrané
varianty. Občas klient opomíjí kohezi domu, jeho
okolí a budoucího objektu terasy.
V čem je lepší svěřit stavbu terasy do rukou
odborníka?
Pokud narazíte na kvalitního architekta, měl by vám
položit otázky, které sice považujete za samozřejmé,
ale velmi často s nimi při návrhu nepočítáte. Většina
lidí se koukne na obrázek v nějakém časopise nebo
na internetu a pak se to snaží napasovat na svůj
dům. V horším případě si těch obrázků vezme více
a dělá koláž. Oblečení za výlohou obchodu vypadá na panně taky nádherně, ale vám s vaší výškou,
délkou a barvou vlasů, či něčím jiným prostě nesedí,
nebo se v něm jednoduše necítíte dobře. Ale přitom
tam za sklem to vypadalo tak hezky. S domem je to
podobné. Je to taky „žijící“ organismus. Žije, rozvíjí
se a upadá s námi. Terasa je jeho prodloužením ven
mimo obvodové stěny.

rální oleje), nemusí se však impregnovat ani olejovat.

Architekt Zoubek: Terasa žije a upadá
s námi
Ondřej Zoubek čerpal teorii i praktické zkušenosti
během studií architektury a designu v Praze, USA
a Francii. Jeho profese je mu v prvé řadě zálibou,
a tak se svým klientům rád věnuje na osobních konzultacích, kde společně vymýšlejí ten nejlepší návrh.
„Architekt si s vámi musí nejprve o všem pořádně
popovídat,“ říká Zoubek.

Obrací se lidé na architekty, nebo se do těchto
drobnějších staveb pouštějí svépomocí?
Je těžké generalizovat, ale řekl bych, že ti, co jsou
zcestovalejší po světě, jsou více nakloněni myšlence
zaplatit si za návrh a radu, než ti, co mají užší obzory.
Plno lidí si terasu nějak postaví a někteří pak časem
při jejím užívaní začínají narážet na detaily, které
mohly být řešeny lépe a nyní je v něčem omezují.
Přece jen zvážit kdy, kým a jak bude terasa využívána, její odpovídající velikost, použitý materiál, možnosti zastínění, částečné optické krytí před sousedy,
vyrovnání se s terénem a napojením na dům a další
věci je pro někoho těžké zvážit najednou v okamžiku
rozhodování.
Text: Marcela Škardová, foto: Schutterstock.com

ČIŠTĚNÍ GRILU NIKDY NEBYLO SNADNĚJŠÍ
Robotický čistič grilů Grillbot vyčistí gril a Vy se můžete
věnovat přípravě lahůdek, které si připravíte na čistém grilu.
Ať grilujete steak, rybu nebo hamburger, vždy zůstane na
grilu silná vrstva napáleného tuku a koření. Po skončení
grilování jednoduše umístíte Grillbot na grilovací rošt
a stisknete jedno tlačítko.
Kartáče lze snadno
sundat a nechat umýt
v myčce na nádobí.
Grillbot čistí i horký
gril až při 95°C.
Cena: 2999,- Kč, více
informací na
www.grillbot.cz

DESIGNOVÉ OHNIŠTĚ
Přenosné ohniště pro ty, kteří milují posezení u otevřeného
ohně a chtějí si jej dopřát třeba na terase, či si přejí rozdělat
oheň na zahradě bez velkého poničení trávníku, ke kterému
dochází při kopání přírodního ohniště. Masivní, pevný
a stabilní český výrobek.
• vyrobeno ze silnostěnné kotlové oceli 3-4 mm
• povrch: vnější strana lakovaná černou kovářskou barvou
• uprostřed otvor pro přívod vzduchu a odtok dešťové
vody
• madla pro snadné
přenášení
Více na www.gril.cz

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

BRENO.cz
53x v ČR

BR
BRENO.cz

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno

CHYTRÝ ÚKLID S ROBOTICKÝM VYSAVAČEM
Nyní Vás dělí od uklizení domácnosti pouze zmáčknutí
tlačítka v mobilní aplikaci chytrého telefonu. Nejnovější
robotický vysavač iRobot Roomba 980 se orientuje v prostoru
díky systému navigace iAdapt 2.0 a jejímu algoritmu vSLAM
(vizuální souvislá lokalizace a mapování). Ovládá se lehce
za pomoci aplikace iRobot HOME a díky senzorům a funkci
Carpet Boost rozpozná povrch, který zrovna uklízí. Díky tomu
na koberci zvýší svůj sací výkon až o desetinásobek.

ZATOČTE S PLÍSNÍ
Komplexní řešení chladných, vlhnoucích zdí spojených s
výskytem plísní nabízí nátěrová hmota ETERNAL IN Thermo.
Jedná se o termoizolační malířskou barvu naplněnou tepelně
izolačním plnivem, mikroskopickými dutými skleněnými
kuličkami, které výborně izolují a odrážejí teplo. Díky svému
složení dosahuje nátěr v interiéru podobných výsledků jako
pěnový polystyren v exteriéru.
Stěny opatřené nátěrem ETERNAL IN Thermo mají vyšší
povrchovou teplotu, tím se vytváří prostředí, ve kterém mají
plísně zhoršené podmínky k růstu.
www.barvy-eternal.cz

GRIL CO MÁ STYL!
TESCOMA přichází s revoluční novinkou - přenosným power
grilem TESCOMA PARTY TIME, s vysoce výkonným turbo
ventilátorem, díky kterému lze grilovat již 5 minut po
zapálení dřevěného uhlí a teplotu grilu snadno regulovat.
Tuk z pokrmů nestéká na rozžhavené uhlí, gril nekouří,
tělo grilu nepálí. Velký grilovací rošt z nerezavějící oceli je
opatřen úchyty pro pohodlné přenášení, dřevěné uhlí lze
během grilování snadno doplňovat. Gril je skladný, snadno se
udržuje čistý, všechny nerezové části jsou vhodné do myčky.
Poháněno 4 tužkovými AA
bateriemi 1.5 V. Určeno pro
venkovní použití. 3 roky
záruka. Cena 2999 Kč
Více na www.eshop.tescoma.cz

NOVÉ DŘEVĚNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ
HÖRMANN ZAUJMOU SVOJÍ VARIABILITOU
Společnost Hörmann, významný dodavatel garážových vrat,
pohonů, dveří a zárubní, přichází
od března 2016 na trh s nabídkou
rozsáhlého sortimentu dřevěných
interiérových dveří. Součástí výběru dřevěných dveří Hörmann jsou
kromě křídlových variant také posuvné dveře do pouzdra
či na stěnu a celoskleněné dveře.
Široký sortiment nabízí nepřeberné množství typů prosklení, kování, motivů, provedení a elektrických výbav přesně
dle požadavku zákazníka. Dřevěné dveře Hörmann s obložkovou zárubní v oblíbeném
povrchu bělený dub jsou k dostání od 4 887,- Kč bez DPH.
Více informací naleznete na
www.hormann.cz

Rolovací mříže M 105R dodává firma ALUPRA s.r.o. na náš
trh již 12 let. V letošním roce kdy slaví 25 výročí založení
dodá od července 2016 na trh nový design mříže M 150 RA.

ZDRAVÉ BYDLENÍ
Chystáte se na modernizaci svého podkroví? Pak nezapomeňte
na správné prosvětlení interiéru. Například studijní schopnosti
dětí se zlepší až o 15 %, pokud vyrůstají ve zdravém vnitřním
prostředí s dostatkem denního světla. Více o benefitech
zdravého domova na velux.cz/zdravebydleni
OVLÁDEJTE GARÁŽOVÁ VRATA A DVEŘE POMOCÍ CHYTRÝCH
TELEFONŮ
Technologie se neustále vyvíjí
dopředu. Dokonce ani garážová
vrata, vjezdovou bránu či
domovní dveře již nemusíte
obsluhovat jen ručně nebo
pomocí ovladače. Společnost
Hörmann, významný výrobce
dveří, garážových vrat a pohonů, vyvinul aplikaci pro mobilní
ovládání tohoto příslušenství. Díky
jednoduché a přehledné aplikaci
BiSecur lze navíc i zjistit stav
(otevřená/zavřená)
garáže.
Vice na
www.bisecur-home.com

WIENERBERGER ZÍSKAL OCENĚNÍ ZLATÁ MEDAILE STAVEBNÍCH VELETRHŮ BRNO 2016
Novinka ze sortimentu stavebního systému společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., keramický překlad Porotherm
KP Vario UNI, byl oceněn Zlatou medailí Stavebních veletrhů Brno 2016. Porotu zaujal zejména svou univerzálností.
Keramický překlad KP Vario Uni lze totiž použít jak pro venkovní rolety tak i žaluzie.
Umožňuje také dodržet stávající trend
zvyšování hodnoty objektu z hlediska
energetické náročnosti rodinného domu.
Další výhodou Porotherm KP Vario UNI je, že
eliminuje lineární tepelný most v nadpraží
otvoru v obvodové stěně a umožňuje velice
snadnou instalaci schránky i stínicích prvků,
kterou zvládnou i stavebníci svépomocí.
Zapuštěné vodící lišty navíc zvyšují estetický
vzhled oken.
Více na www.wienerberger.cz

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

PROČ SE ROZHODNOUT PRO PŘEDPLATNÉ?

STŘECHA

JE ZÁKLAD

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.

STĚHUJEME SE NA TERASU
spigl_bydleni_5_2016.indd 1
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Z PŘÍŠTÍHO VYDÁNÍ

INTERIÉROVÝ DESIGN
OD SKLEPA AŽ PO PŮDU
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OBJEVTE TERASU, VÁŠ
DALŠÍ POKOJ NA LÉTO

sledujte náš facebook
facebook.com/koberce.breno
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Moje bydlení 2016

-15
KUPON NA SLEVU

při nákupu

Inspirujte se ve Vaší nejbližší prodejně BRENO
s nejširším sortimentem podlahových krytin / 53x v ČR

na veškeré zboží
Platí pouze do 30. 6. 2016! Nevztahuje

se na již zlevněné zboží a akční ceny. Nelze uplatnit
zpětně po nákupu a nelze kumulovat s jinými
slevami. Nevztahuje se na zboží na objednávku.

BRENO.cz

