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Súťaž

Vyhrajte
byt
víkendový po
v Terchovej!

Matné
alebo lesklé
Nárezové centrá

už aj v Bratislave a Žiline

Udalosť roka!
Pozvali sme vás
k nám
Dekoratívne
materiály
prineste si kúsok
prírody domov

Zdravé bývanie

Síce v malom, ale zdravo

Ako riadiť firmu,
na to mám tréning aj doma

Nábytkové kovanie

Odolnosť,
kvalita,
precíznosť,
životnosť.

Výsuvy, závesy, svetlá, zámky, nožičky, podpery, LED svetlá a pásiky, šatníkový program a mnoho ďalšieho
ponúka značka STRONG. Pýši sa vysokou spoľahlivosťou, kvalitou prevedenia a atraktívnymi cenami.
Doprajte svojej práci priestor pre nápady - objavte kovanie STRONG!

www.demos-trade.com
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Služby

Milí čitatelia,
práve držíte v rukách prvé číslo časopisu Démos –
Inšpirácia pre prácu aj život, ktorý sme sa rozhodli
vydávať najmenej trikrát za rok. Ambíciou časopisu
je ukázať nové trendy v odvetví nábytku a interiérového dizajnu a dať vám tie najlepšie tipy, návody
a rady. Preto na nasledujúcich stranách nájdete zaujímavé informácie týkajúce sa ako nábytkárskej výroby, tak aj bežného života. V rubrikách Tipy, Novinky
a Dekoratívne materiály sa dočítate o najnovších
a najzaujímavejších produktoch na trhu. Mysleli sme
na to, aby obsah tvorili inšpirácie v trendoch, ktoré
hýbu nábytkárskym svetom, ale aj inšpirácie pre vás
ako človeka. Preto sme sa snažili čo najviac sa vcítiť
do vašej kože, a to nielen ako výrobcu nábytku, ale
aj ako človeka, ktorý po odchode z dielne prichádza
domov a vedie svoj rodinný, partnerský, nezávislý či dobrodružný život. V rubrikách ako Rozhovor,
Reportáž či Zdravé bývanie sme preto pripravili podnetné čítanie na zaujímavé témy s príbehmi a výpoveďami ľudí priamo z praxe. V dnešnej rýchlej dobe
vám článkami chceme pomôcť zorientovať sa v informáciách a zároveň vám dať tip, ako si oddýchnuť
napríklad s rodinou. Na záver časopisu sme preto
zaradili fotonávod na trávenie času s deťmi. Veríme
totiž, že Démos – Inšpirácia pre prácu aj život si nájde miesto na vašom pracovnom stole, no zároveň sa
na jeho nové vydanie bude tešiť celá rodina. Články
sme písali tak, aby sa do nich začítali „profíci“ aj laici
a ich čítanie bolo zdrojom nielen dôležitých informácií,
ale aj oddychu.

šéfredaktorka
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TIPY NA NÁKUP

O čom by ste mali vedieť
Cooking agent
sprehľadní
kuchyňu
Cooking agent je úložný systém od Kesseböhmeru, ktorý vám sprehľadní odkladací priestor v spodných skrinkách. Je to multifunkčný kôš
kombinovaný s plastovými miskami a drôtenými priečinkami. Umožňuje
uložiť veľa rôznych prvkov a tak zefektívniť odkladací priestor. Kôš sa dá
namontovať buď ako vnútorný, alebo s čelným výsuvom s prichytením
na dvierka.

Cooking agent
Kesseböhmer čelný 300. 231353

112,52€

bez
DPH

135,03 € s DPH

Extra silné čistiace
a vlhčené obrúsky

Spodný výklop

Obrúsky Den Braven sú ideálnym
pomocníkom v každej dielni.
Efektívne odstraňujú nevytvrdnutú
PUR penu, silikón, tmel, väčšinu
lepidiel, olejov, mazadiel, lakov
a farieb z rúk, pracovných nástrojov
alebo znečistených povrchov.
Maximálne do 24 hodín po aplikácii
si vedia poradiť aj so zaschnutými
nátermi z nesavých povrchov. Okrem
toho obnovujú lesk starých zašlých
tmelových vrstiev na povrchoch.
Pri čistení príjemne voňajú a na ochranu
pokožky rúk obsahujú vitamín E.

Výklopné kovania od talianskeho výrobcu Italiana
Ferramenta sú univerzálne – pravoľavé a dajú sa použiť aj na
bezúchytkové otváranie. Veľký plusom je tlmenie pri otváraní
a zatváraní dvierok. Skladá sa z dvoch častí: z mechanizmu
s tlmičom a oceľovým lankom a z držiaka dvierok. Samotná
montáž je pri predpripravených otvoroch jednoduchá, a to
vďaka predmontovanej skrutke. V Démose máme na sklade
mechanizmus v bielej a sivej farbe a na objednávku aj
vo farbe alu alebo antracit.

LINK spodný výklop.
Označenie U262. 265509

32,61€

bez
DPH

39,14 € s DPH

Čistiace obrúsky
Den Braven. 262031

7,86€
9,43 €
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bez
DPH
s DPH

Na všetky uvedené ceny poskytujeme partnerské zľavy.

TIPY NA NÁKUP

Fólia bublinková,
šírka 100 cm, dĺžka 100 m,
číra. 80387

13,99€

bez
DPH

16,79 € s DPH

Laminát s farebným jadrom

Obalové materiály,
nevyhnutná ochrana

Prefarbené jadro
Egger – zladený vzhľad
Lamináty SOLID sú interiérové lamináty s rovnomerne prefarbeným jadrom
v celej hrúbke. Farebný vzhľad je dosiahnutý použitím niekoľkých vrstiev
rovnakých impregnovaných dekoračných papierov. Sú nepostformovateľné.
Kde ich použiť? Hlavne tam, kde je dôležitá odolnosť, ktorú vďaka robustnosti
a kvalite, lamináty s farebným jadrom od Eggru majú. Napríklad na pracovné
dosky stolov, čelné a bočné strany skríň, políc alebo na dvierka. Umožňujú tiež
vytvoriť zladený vzhľad bez viditeľných prechodov. Je možné ich využiť aj ako
hranu. Obľúbené sú pri riešení farebne čistých interiérov, na vysoko kvalitnom
dizajnovom nábytku, vybavení obchodov či veľtržných stánkov.

Vo vašom nákupnom košíku by určite
nemali chýbať obalové materiály, ktoré
ochránia vašu prácu, teda vaše výrobky.
Bublinková či fixačná 20 mm fólia umožnia
jednoduché a hlavne bezpečné posielanie
vašich hotových výrobkov.

Pomocník
pri dočistení
RI 408
Laminát bez farebného jadra

Upevnite police
„neviditeľne“
Polica bez viditeľných spojov doplní dizajn čistých línií.
Systém Zero funguje na spojovacích elementoch skrytých
v drážke. Polica pevne drží a pri
testovaniach uniesla 120 kg. Nosnosť
je obmedzená rozmerom a pevnosťou samotnej police a stien korpusu. Na zavesenie police
stačia 4 podpery, dve predné a dve zadné, a štyri
kolíky. Montáž a demontáž je veľmi jednoduchá.
Na trhu je to jedno z cenovo najvýhodnejších
a pritom veľmi kvalitných riešení.

Skryté policové
podperky ZERO.
Kompletná sada: 273251,
273252, 2 x 273253

0,34€*

Na všetky uvedené ceny poskytujeme partnerské zľavy.

bez
DPH

0,41 € s DPH*(za sadu)

Prípravok RI 408 pomôže pri
ručnom dočistení olepených
nábytkových dielcov i plastov.
Je zložený z uhľovodíkov,
alkoholu, bez aromatických
látok a agresívnych
rozpúšťadiel. Má silnú čistiacu
schopnosť, rýchlo schne,
odparuje sa bez zvyškov
a jemne vonia. Okrem toho
nezanecháva mastné stopy,
čistí lepidlo, ceruzu i liehové
fixky. Veľkosť balenia je 1 l
alebo 5 l.
Ručný čistič na plasty
RI 408, 1 liter. 113044

8,98€

bez
DPH

10,77 € s DPH
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NOVINKY

Zobrazený dekor: U763 PG/ST2 Perlovo šedá

Matné alebo lesklé?
Hladké povrchy nábytkov sú stále IN. Pôsobia luxusne a výborne sa hodia
do malých priestorov, ktorým dodávajú vzdušnosť a priestrannosť.
S obľubou ich používajú dizajnéri pri koncipovaní minimalistických interiérov.
Firma Egger prichádza s dvomi protichodnými novinkami – hlboko matný
a vysoko lesklý povrch – PercectSense Matt a PerfectSense Gloss.

W1000 PM/ST2 Biela prémium

U708 PM/ST2 Svetlo šedá

U727 PM/ST2 Kamenná šedá

U222 PM/ST2 Crema

U702 PM/ST2 Kašmír

U732 PM/ST2 Prachovo šedá

Zamatovo matné
Po celom dni strávenom v práci by mal byť domov
oázou pokoja. Docieliť sa to dá práve interiérovým
dizajnom. PerfectSense Matt je povrchová úprava
stvorená na vytvorenie nie dynamického, ale skôr
statického priestoru, v ktorom si viete nerušene
vyložiť nohy. PerfectSense Mat – v kombinácii
s tlmenými tónmi a jednoduchými tvarmi – vytvorí nevtieravý pocit vysokej hodnoty. Jeho kúzlo
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je v spojení teplého vzhľadu a príjemného pocitu
z dotyku. Zamatovo matný povrch je opakom vysokého lesku a bol vyvinutý ako odpoveď na stúpajúci dopyt po vysoko kvalitnom hebkom povrchu
pre nábytok vyššej kategórie. Kvalitná povrchová
úprava navyše zabraňuje vzniku odtlačkov prstov,
a to aj na veľmi zaťažených miestach, akými sú
bezúchytkové dvierka.

U999PM/ST2 Čierna

U763 PG/ST2 Perlovo šedá

U323 PG/ST2 Červená signálna

U104 PG/ST2 Alabaster

H3025 PG/ST2 Makassar

U999 PG/ST2 Čierna

Elegantne lesklé
Dizajnéri ich navrhujú, aby odrážali svetlo
i okolité predmety. Plnia tým čiastočne funkciu zrkadla. Na rozdiel od nadmerne použitého
zrkadla v interiéri však neuberajú zo súkromia.
Dokonalý zrkadlový efekt ponúka Egger svojou
novinkou PerfectSense Gloss, ktorá má mimoriadne hladký povrch. Práve táto vlastnosť
mu zaručuje vysoký zrkadlový efekt. Zaujme
tiež hĺbkou a pokojom povrchu. Ak si chcete
navodiť pocit luxusu a priestrannosti, no obá-

Ešte ste na pochybách?
vate sa priveľkého zaťaženia lesklého nábytku,
s PerfectSense môžete tieto obavy zahodiť za
plecia. Robustnosť a vysoká odolnosť proti poškrabaniu vydržia aj vo veľmi namáhanej zóne,
akou je kuchyňa, v ktorej sa denne podáva teplá večera, alebo v dome plnom detí. Použitie
drevovláknitých MDF dosiek ako vysoko homogénneho nosného materiálu ešte zlepšuje vynikajúce vlastnosti. Povrchová vrstva je navyše
ošetrená UV lakom, ktorý je trvanlivý a odolný.

Ako sme už spomínali, lesklé povrchy pôsobia luxusne, matné skôr evokujú domácu pohodu a útulnosť domova. Majú svoje výhody aj
nevýhody. Čo s tým? Vhodne ich kombinujte.
Dosky PerfectSense nie sú bežné laminované
drevovláknité MDF dosky. Vďaka celkom novému, kvalitnému zušľachteniu predstavujú úplne
novú kategóriu v rámci materiálov na báze dreva.
Inovatívny povrch PerfecSense spája perfektný
vzhľad s dokonalým pocitom na dotyk. 


tip od nás:

Aby sa
lesklo ako
na Vianoce

Lesklý nábytok vyvoláva u klientov otázku
na údržbu. Odpoveď je jednoduchá ako samotné
riešenie – stačí jemná handrička a mydlový roztok. Žiadne drahé saponáty pri údržbe nie sú potrebné. Nepoužívajte najmä saponáty s obsahom
piesku či prášku, ktoré by mohli lesk poškodiť.
Vhodné nie sú ani prípravky na báze alkoholu,
oxidačné či bieliace prípravky, vosky a leštiace
emulzie. Nekomplikujte si život; lesklé plochy
nábytku umyte iba mydlovou vodou a potom utrite do sucha. Pre ľudí, ktorí sa leštením lesklých
plôch nechcú zaťažovať vôbec, ale pritom chcú
mať nábytok bez odtlačkov prstov, má Egger
ďalšie riešenie – PerfectSense Matt s kvalitnou
povrchovou úpravou.

Rada
dizajnéra

Vhodné kombinácie

Ako sme spomínali v úvode, lesklé a matné povrchy majú
svoje opodstatnenie pri navrhovaní menších či tmavších
interiérov. Zrkadlovým efektom povrchov s vysokým leskom
docielime presvetlenie a prevzdušnenie priestoru. Aj tu však platí pravidlo, že
všetkého veľa škodí. Príliš čistý a hladký priestor pôsobí virtuálne a chladne. Je
preto vhodné kombinovať hladké plochy nábytku so štruktúrovanými prírodnými materiálmi. V severskej architektúre sa lesklý nábytok kombinuje s drevenými plochami buď na podlahe, napríklad masívnou palubovkou, alebo dreveným
stropom či priznaným krovom. Prírodný masív priestor uzemní. Eleganciu
nábytku s hladkým povrchom zvýraznia tiež doplnky z masívu. Pri vkusnom prístupe sú veľmi zaujímavé kombinácie moderného matného a lesklého nábytku
so starožitnosťami.

2015 jeseň
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Text: ZMG, Foto: Egger, Helena Kurusová

W1000 PG/ST2 Biela prémium

NOVINKY

Zobrazený dekor: H1180 ST37 Dub Halifax prírodný

Novinky ZOOM
2015/2016

Autentické pracovné
dosky od EGGERU
Pracovným doskám ako
najzaťaženejším miestam
v kuchyni a v ďalších
interiérových zostavách sa
venuje značná pozornosť.
Vysoké nároky na odolnosť
a zároveň aj estetiku sú hnacím
motorom ich neustáleho vývoja.
Egger prichádza s novinkami
v kolekcii pracovných dosiek
a ich hrán, ktoré oslovia ako
kvalitou, tak aj autenticitou
dekorov.
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Je to drevo?
Pre fanúšikov dreva ponúka Egger nové dekory Feelwood, pri ktorých ostanete na vážkach.
Keď ich zbadáte, položíte si otázku – je to drevo? Pracovné dosky, drevotrieskové dosky
Eurodekor, lamináty a kompaktné dosky s dekorom Feelwood vás dostanú svojou autenticitou vďaka zladenej štruktúre a kresbe dreva.
Pre pracovné dosky ponúka Egger dekory
v synchronizovaných štruktúrach Feelwood
Rift ST37 a Feelwood Nature ST28, ktoré vytvárajú na pracovnej doske pocit pravého dreva. Kvalitné vyhotovenie je odolné voči vlhkosti
a príznačne pevné. Kontrastom k nim sú reprodukcie kameňa s vysokým leskom ST30 Gloss
Finishp.

Dekory DTDL Egger
exkluzívne na sklade len v Démose!
Novinky - dekory Dub Halifax prírodný H 1181 a Dub Halifax tabakový H1180, obe
v štruktúre ST37 Feelwood vám ponúkame na sklade exkluzívne v Démose. Autentické dekory podporené synchronizovanou štruktúrou vo vysokej kvalite prinášajú
súhru dekorov s povrchom. Výborne sa kombinujú s trendovými unifarbami – od
sivej, béžovej cez červenú až po antracitovú. Obidva dekory ponúkame tiež ako
pracovné dosky (265128 - H1181 ST37, 265126 - H1180 ST37).

Presvedčivo kamenný
Alternatívou k dreveným povrchom sú pracovné dosky so vzhľadom prírodného kameňa.
Nové štruktúry ST87 Ceramic a ST89 Silvretta
boli vyvinuté špeciálne pre autentický kamenný
vzhľad. Štruktúra ST87 Ceramic má vyvážený
matne lesklý efekt, a preto pôsobí harmonicky
k dekoru Ceramic. Štruktúra ST89 Silvretta má
povrch imitujúci žulu, ktorý sa dobre kombinuje
s univerzálnejšími farbami – bielou, sivou a béžovou, ktoré sa často objavujú práve v modernom dizajne.

H1180 ST37 Dub Halifax prírodný

H1181 ST37 Dub Halifax tabakový

H3309 ST28 Dub Gladstone pieskový

H3325 ST28 Dub Gladstone tabakový

F103 ST 30 Palazzo

F110 ST30 Giada modrá

F180 ST30 Cosmic biely

F181 ST30 Cosmic šedý

W1000 ST89 Biela premium

U999 ST89 Čierna

F221 ST87 Tessina krémová

F222 ST87 Tessina terra

F256 ST87 Diamantová bridlica hnedá

F310 ST87 Ceramic rezivý

F311 ST87 Ceramic antracitový

F312 ST87 Ceramic kriedový

Pracovné dosky s postformingovou hranou sú
ideálnym riešením pre kuchyne s moderným
dizajnom. Model 300/3 je ochránený špeciálnou podpornou hranou z tenkej drevotrieskovej
dosky. Výsledným efektom je dokonalý vzhľad
ako na samotnej ploche, tak aj v oblasti hrany. Okrem toho sa doska stáva odolnejšia voči
oderom, nárazom a poškrabaniu. Dá sa tiež
lepšie spracovať a vďaka bezšvovému prechodu medzi plochou a hranou sa lepšie udržiava.

Čelné hrany na nerozoznanie od dreva
Pracovné dosky Eurospan s rovnou hranou sú
odpoveďou pre klientov, ktorí hľadajú riešenia
pre súčasný trend čistých rovných línií. Týka sa
to modelu 100/1,5. Naopak, pre vytvorenie čo
najprirodzenejšieho vzhľadu pracovnej dosky
s dekorom dreva je tu novinka – čelná hrana
ABS, ktorá navodzuje vzhľad odrezaného masívu. Nájdete na nej kresby uzlov, teda miest,
z ktorých vetvy vyrastajú z kmeňa stromu, a tiež
letokruhov. Tie dodávajú drevu prirodzený
vzhľad. Domyslením detailov, akými sú hrany,
vzniká celok, ktorý je na nerozoznanie od dreva.
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Postformingová hrana pre čisté línie
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ROZHOVOR

Ako riadiť firmu,

na to mám tréning
aj doma
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Peter Pažický je výkonný
riaditeľ Démos trade.
Vo firme pôsobí už desať
rokov, teda fakticky od jej
začiatku. Tvrdí, že výborný
tréning na vedenie ľudí
má aj doma, pretože jeho
rodina je ako malá firma,
v ktorej má každý svoje
záujmy a snaží sa ich
presadiť. Okrem toho, že je
lídrom veľkej spoločnosti, je
aj vášnivý turista a cyklista.
Počas rozhovoru pôsobil
ako veselá kopa, rodinne
založený, s nadšením pre
šport a stolárčinu. Kto je
Peter Pažický v súkromí
i v práci, aký je šéf a kam
smeruje Démos trade, na to
všetko nám odpovedal
v nasledujúcom rozhovore.

Keď som sa pripravovala na tento rozhovor,
snažila som sa dozvedieť o vás čo najviac
informácií od vašich kolegov. Povedali mi,
že máte náročnú prácu, ktorú by iní zvládli
za 12-hodinový a nie osemhodinový pracovný deň. Preto vraj rád oddychujete v prírode, kde čerpáte nové sily. Je to tak?
Áno, mám rád prírodu, ale väčšinu voľného času
trávim s rodinou, pretože mám dve deti, ktoré
si vyžadujú ozaj dostatok času. Už to nie je len
o hraní sa s nimi, ako to bolo kedysi, ale aj o rozprávaní sa a diskutovaní. A tiež o spoločných
záujmoch. Príroda je jeden z nich. Snažím sa
ich brávať na výlety do prírody. Tým, že bývame
na vidieku, je pre nás príroda rýchlo dostupná.

Nie, len niektorí z nás po dvoch dňoch vyhodnotili, že bude múdrejšie nepokračovať. Na
každý deň bola naplánovaná trasa a museli
sme dôjsť do horskej chaty, kde sme nocovali.
Nedôjdenie do cieľa mohlo spôsobiť problémy.
Mne sa však darilo. Súviselo to s aktuálnou
kondíciou – ako fyzickou, tak aj mentálnou.
Keď ste spomínali mentálnu kondíciu, ako
si ju udržujete, resp. trénujete?
Nie som psychológ, ale v mnohom to je o tom,
koľko si človek pripustí. Samozrejme, máme
v práci rôzne školenia na tému ako vychádzať
s kolegami, ako riadiť kolektív a podobne, ale
ja mám dobrý tréning aj doma. Pretože naša

„Dobrý tréning mám aj doma, pretože moja rodina
je taká mala firma, v ktorej má každý svoje záujmy
a snaží sa niečo presadiť.“
Povedali ste, že bývate na vidieku. Máte aj
vlastnú záhradu, v ktorej pestujete zeleninu
alebo chováte zvieratá?
Nie, nepestujeme nič okrem nejakých kvetov
v záhradke. A zvieratká? Máme nový prírastok.
Deti chovajú zajace. Ale len pre potešenie. Malú
zeleninovú záhradku aj máme, ale toto leto nebolo na ňu dosť času.
Vyrastali ste na vidieku?
Áno.
Takže ste aj taký pravý vidiecky chlap, ktorý
vie porobiť práce okolo domu, aj sekerou
narábať...
Jasné.
Znamená to, že ste aj domáci kutil?
Dá sa to tak povedať. Teraz sa už toho síce trochu stránim, lebo moje výsledky nie sú tak dobré ako od profesionálov. Ale nemám problém
poskladať nábytok – napríklad naposledy som
montoval posteľ – alebo realizovať nápady, ktoré si vymyslí moja manželka.
Vrátila by som sa ešte na úvod k tomu
relaxu, pretože vaši kolegovia mi povedali,
že ste zdatný turista a cyklista. Čo je na tom
pravdy?
(Smiech.) Áno, mám rad turistiku, ale nejde
o žiadne športové výkony. Keď vám to kolegovia
hovorili, asi mysleli našu ostatnú spoločnú akciu
v Tatrách. Spolu s piatimi kolegami z práce sme
zdolávali hrebeňovku Nízkych Tatier, ktorú sme
rok plánovali. Prechod nám trval štyri dni a spolu
s jedným kolegom sme ako prví došli do cieľa.
Znamená to, že ste šli na čas, keď ste boli
prví?

rodina je tiež taká malá firma, v ktorej má každý
svoje záujmy a snaží sa niečo presadiť.
Viem, že táto otázka by mala byť pre vašich
kolegov, ale keďže ich tu momentálne nemáme, tak sa opýtam vás – považujete sa
za dobrého šéfa?
(Smiech.) Samozrejme, nie každý je so mnou
na sto percent spokojný. Sú veci, na ktoré
tlačím a snažím sa ich takto dosiahnuť. Ale
vždy hovorím – môže byť aj horší šéf (smiech).
Neviem, ako to je s ľuďmi, ktorí nerobia priamo
podo mnou, ale tí, s ktorými som v priamom
kontakte, sú, myslím, spokojní.
Trochu sme odbočili a stále som sa nedozvedela, či je pravda, že rád bicyklujete.
Venujete sa tomu aktívne alebo to začalo
érou Petra Sagana?
Venujem sa tomu dlho. Práveže v „ére“ Petra
Sagana som trochu poľavil. Rád sa kochám
výhľadmi a objavujem nové trasy. Chodievam
väčšinou sám. Jednak preto, aby som sa nemusel niekomu prispôsobovať a na druhej strane – pri bicyklovaní sa zle rozpráva. Bicyklujem
vlastne od detstva, len teraz si to viac aj sledujem a trasy si vyberám cielene.
Teraz je sezóna hubárov. Vraj chodievate
na huby. Máte nejaký zaujímavý recept?
Som hubár – amatér (smiech). Naposledy sme
riešili bedle. Priznám sa, že takéto huby veľmi
nezbieram, ale teraz bola sezóna, keď rástli
práve tie. Doma sme si ich klasicky vypražili.
Spomínali sme vašu rodinu a deti. Tie sú
vo veku, keď by sa už mali rozhodovať,
akým smerom sa v živote vydajú. Máte
nasledovníka, ktorý by sa vybral smerom
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ROZHOVOR

k nábytkárstvu, stolárstvu, práci s drevom
a podobne?
Syn chodí na stavebnú priemyslovku. Bude
z neho teda stavbár. Ja sa ho snažím naviesť
k drevostavbám. Je to však trochu problém, pretože čisto drevostavby sa na slovenských stredných školách nevyučujú. Ale vnímam to tak, že
určite ide v mojich šľapajach. Všetko, čo doma
robíme, robíme spolu. Má vyskúšané všetky vŕtačky, hoblíky, pílky...Či ho teda napokon zláka
stolárčina, isté nie je, ale stavbár z neho bude.
Otázka na odľahčenie. Ako zvládate
pubertu?
Už dobre (smiech). Myslím si, že lepšie než moja
manželka, ktorá to všetko veľmi prežíva. Aj keď je
medzi deťmi 4 roky rozdiel, prežívame tú pubertu tak nejako naraz. Ja to beriem s nadhľadom,
pretože som z dvojičiek. Mám sestru – dvojča a v
podstate sme si prešli presne tým istým ako teraz
naše deti. Na začiatku sme boli miláčikovia, potom sme proti sebe bojovali, v ranej puberte menej, neskôr to až iskrilo. Naše deti nie sú dvojičky,
no sú na seba dosť naviazané a to prechádzanie
si jednotlivými obdobiami je veľmi podobné. Ale
samozrejme, nie sú to žiadne problémové deti.
Keď sme načali vašu minulosť, tak by ma

zaujímalo, či pochádzate zo stolárskeho prostredia a ak nie, ako ste sa k tomuto odboru
dostali?
Som vyštudovaný elektrotechnik. Dostal so sa
k tomu ako slepé kura k zrnu. Je síce pravda,
že som predtým pôsobil vo firme, ktorá vyrábala
drevárske a nábytkárske výrobky, čo je oblasť
podnikania, v ktorej Démos tiež začínal. Ale
k Démosu som sa dostal cez obchod. V podstate som obchodník. Drevo ako materiál je mi veľmi
blízke. Stolárčina je pekná a baví ma aj napriek
tomu, že v našej rodine sa jej venovali muži len
v rámci klasických prác, ktoré sa robia na dedine
v dielni. Ale keď chcete viesť firmu, znamená to,
že túto oblasť musíte prelúskať. Samoštúdiom
som sa dovzdelával. V každom prípade to však
nesmú „profíci“ v brandži poznať (smiech).
Práve som sa chcela opýtať, či sa už cítite
v stolárčine doma...
Nie, je to škola na celý život. Dobré je, že vo vedení sme ľudia z rôznych oblastí, rôzni špecialisti s rôznymi povahami a dobre sa dopĺňame.
Keď sa už bavíme o práci, a tá vaša je vraj
veľmi náročná, zaujímalo by ma, ako začínate deň, či máte nejaké rituály?
Vstávam relatívne skoro. Držím sa toho, že ranné vtáča ďalej dokráča. Snažím sa preto byť
v práci pred siedmou. Keďže moja práca nie je
vôbec stereotypná, často cestujem a už skoro
ráno som na cestách. Ranné kávy s manželkou
teda nehrozia. Ale dal som si také predsavzatie, že pred prácou si vždy zacvičím. Snažím sa
to dodržiavať a ozaj je štart v práci príjemnejší,
keď sa ráno rozhýbem.
Chodievate ráno aj behať?
Behanie veľmi aktívne nerobím, pretože mi
to nedovolí môj zdravotný stav. Navyše teraz
sa už skoro stmieva a na športovanie vonku
nezostáva veľa priestoru. Kompenzujem to stacionárnym bicyklom.
Takže na tom vašom stacionárnom bicykli
teraz nevisia šaty?
(Smiech.) Teraz áno. Ale to preto, že sa dá ešte
športovať vonku.

Dal som si také predsavzatie, že pred prácou
si vždy zacvičím. Snažím sa to dodržiavať a ozaj je
štart v práci príjemnejší, keď sa ráno rozhýbem.
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Načali sme tému práce a zaujíma ma, ako
vnímate Démos vašimi očami.
Keď to mám popísať z pozície zákazníka,
tak si myslím, že sme veľmi dynamická firma.
Dynamická hlavne vývojom, nielen tým, že
ovplyvňujeme trh. Vyvinuli sme sa na komplexného dodávateľa. Keď sa pozerám z pozície zamestnancov firmy (dúfam, že to dokážem), tak
sme stabilní na trhu a relatívne ľahko čitateľní.
Máme jasné pravidlá a tie aj prezentujeme navonok. Napríklad ukazujeme zákazníkom, dokedy môžu u nás objednávať. Vďaka tomu vedia, čo od nás môžu čakať. Na druhej strane je
to niekedy na škodu. Pretože aj zákazníci chcú

vidieť, že za tými pravidlami sú ľudia. Práve preto sme k nim začali pristupovať tak, že firmu
viac poľudšťujeme, viac poľudšťujeme vzťahy.
Odzrkadľuje sa to na takých detailoch, ako je
fotografia operátorky, s ktorou klienti telefonujú,
na obrazovke objednávkového portálu. Tak vidia, ako vyzerá človek, s ktorým práve hovoria.
Na zamestnaneckej úrovni sa snažíme robiť rôzne teambuildingy a podujatia, kde sa kolegovia
môžu stretnúť, porozprávať a dozvedieť o sebe,
teda nielen cez mailovú komunikáciu. Teraz
máme pred sebou napríklad vianočný večierok.
Čo by ste chceli v Démose zmeniť alebo
zlepšiť?
Pravda je taká, že to, čo by som chcel zmeniť
alebo zlepšiť, by som skutočne rád aj urobil.
Chcel by som, aby nás ľudia nevnímali len ako
dynamickú firmu, ale aj ako partnera. Partnera
v tom, že zákazník sa na nás môže spoľahnúť
a nevyberá si nás len na základe ceny či servisu. Skrátka, že sme preňho partnerom a vie,
že riešenie, ktoré mu navrhujeme, je to najlepšie. Akým spôsobom to zmeniť? Robievame
akcie, ako bola napríklad tá posledná – Deň
otvorených dverí v Bratislave. Snažíme sa ich
aj na týchto podujatiach dopredu pripraviť

na zmeny a inovácie, ktoré sú v našej brandži
na dennom poriadku. Dôležité je, aby rozumeli
tomu, že to robíme pre nich.
Mohli by ste prezradiť, či Démos pripravuje
v roku 2016 aj nejaké novinky?
U nás je pravidlom, že každé dva roky vychádza nový katalóg a ostatný katalóg kovania je
z roku 2014. V rámci sortimentu bude počas
celého roka dosť noviniek, aj keď nejaké zásadné veci asi neprídu. Snažíme sa obsiahnuť
všetok sortiment, ale nie som si vedomý, že
by mala prísť nejaká prevratná novinka, ktorá
by mohla zmeniť svet. Skôr v rámci zlepšenia
servisu firmy teraz dosť investujeme do centrálneho skladu kovania. Budeme tam montovať
technológie na to, aby sme výdaj a zasielanie
tovaru zefektívnili. To je najväčší zlom. A budúci
rok by sme chceli presťahovať dve pobočky.
Kde, to bude prekvapenie.
Démos sa snaží svojim zákazníkom dodať
úplne všetko, aby mali stolári čo najviac
uľahčenú prácu. Budete ďalej túto firemnú
politiku rozvíjať?
Je to aj o tom, ale tiež o snahe vyhovieť im, pretože niektorí nemajú technológiu na spracovanie

materiálu. To spôsobuje, že materiál nepredáte,
lebo stolári s ním nemajú ako pracovať. Presne
to sme začali meniť. Rozšírili sme ponuku služieb o rezanie a olepovanie plošných materiálov
v nárezovových a olepovacích centrách v Nitre
a Trenčíne a po novom aj v Bratislave a v Žiline.
Zákazníci ich služby využívajú buď preto, že nemajú potrebnú technológiu, a teda si nechajú
urobiť profesionálnu prácu u nás, alebo je tu druhá skupina zákazníkov, ktorá má nárazovo veľa
práce. Tú jednoduchšiu časť práce si prenesú
do nárezového centra a odbremenia sa.
Na záver jedna filozofická otázka. Akým
smerom sa bude nábytkárstvo či stolárstvo
v budúcnosti uberať?
Ja si myslím, že zákazníci sa rozdelia do dvoch
skupín. V jednej budú menší stolári, ktorí budú
vyrábať nábytok pre náročnejších klientov.
Tí budú naďalej chodiť do skladov na nákup.
Druhú skupinu budú tvoriť veľkí giganti, ktorí budú predávať cez internet podobne ako
Amazon. Je to pohodlnejšie a vidíme, že pomaly sa predaj sťahuje na internet. Občas sa
nájdu ľudia, ktorí si materiál budú chcieť ohmatať a pre nich vzniknú štúdia, kde budú ukážky
materiálu alebo riešení hotového nábytku. 
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Text: Zuzana Matúšová Girgošková, Foto: Tomáš Benčík

Chcel by som, aby nás ľudia nevnímali len ako dynamickú firmu, ale aj ako partnera.
Partnera v tom, že zákazník sa na nás môže spoľahnúť a nevyberá si nás
len na základe ceny či servisu. Skrátka, že sme preňho partnerom a vie,
že riešenie, ktoré mu navrhujeme, je to najlepšie.

Kuchyňa na dotyk
Novinka od Blumu

Čistý priestor vytvára pokoj v mysli. Čím menej podnetov náš mozog má,
tým koncentrovanejšie vie pracovať, zhodujú sa psychológovia. Tento
moment rieši aj novinka od Blum – bezúchytové otváranie zabudovanej
chladničky, mrazničky a umývačky riadu. Riešenie, ktoré doteraz
pre vstavané spotrebiče chýbalo. Už žiadne úchyty, ktoré narúšajú
minimalistický vzhľad kuchyne. Ľahké otváranie zabezpečuje elektrická
podpora SERVO DRIVE flex.
Dômyselný kuchynský dizajn
bez úchytiek
Kuchyňa patrí v klasickej rodine k najzaťaženejším priestorom, kde sa jej členovia pravidelne stretávajú. S tým súvisí aj množstvo vytiahnutého riadu či jedla na kuchynskej linke.
Proste, kde to žije, tam sa aj veľa vecí používa.
Dnešným trendom je preto navrhovať samotné kuchyne čo najviac minimalisticky a upratane, a tým odľahčiť priestor od neporiadku.
Spoločnosť Blum prichádza s riešením vo forme bezúchytových kuchýň, a to bez ohľadu
na to, či sú dvere ľavé alebo pravé, unášané
alebo pevné. Platí to aj pre kombinované chladničky s mrazničkou. Každé dvere sú vybavené
vlastnou jednotkou SERVO-DRIVE flex a môžu
sa samostatne otvoriť. Pri synchronizovanom
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otváraní, aké majú napríklad skriňové mrazničky, sa dvere otvárajú súčasne.

Aby ste nemuseli hľadať
Chladnička bez úchytov môže byť pre človeka
ťažko čitateľná. Aby ste nenechali odtlačky po
celých dvierkach chladničky, kým prídete na jej
otváranie, spúšťaciu oblasť čela zväčšuje voliteľný bezdrôtový spínač. Bez ohľadu na to, kde
sa stlačí, dvierka sa vždy pohodlne otvoria. Pri
zabudovanej umývačke riadu je servojednotka
v strede niky. A to je len začiatok inteligentného
systému SERVO DRIVE flex. Nič totiž nenecháva na náhodu. Ani také zastavanie sa vo švungu
pri pripravovaní večere s opretím sa o chladničku. Nič sa nestane. Neúmyselnému aktivovaniu
podpory bráni ochrana, ktorá rozlišuje medzi

krátkym pritlačením a dlhším opretím sa. V kuchyni sa zvyknú motať aj deti, najmä po návrate
zo školy. Ak sa stane, že dvierka omylom aktivujú, no neotvoria ich, magnetický piest čelo
znova pritiahne. Nemusíte sa obávať, že dvere
ostanú otvorené. Senzor sa znova aktivuje, až
keď čelo opäť priľahne.

Jednoduchá
montáž
a inštalácia
SERVO DRIVE flex sa montuje rýchlo,
jednoducho a pohodlne. Ak bude
potrebný dodatočný prístup k servojednotke, dá sa čelo zakrývajúce niku
na zabudovanie jednoducho odobrať.

Keď nám dve ruky v kuchyni nestačia
Poznáte to, plné ruky práce a hladné krky za
stolom. SERVO-DRIVE uno je riešenie práve
pre situácie, keď neviete, čo skôr. Kedykoľvek
si môžete svoju kuchyňu elektricky doplniť
a pomôcť si napríklad pri vysúvaní koša na odpadky. Plné ruky nahradí ťuknutie bedrom
alebo kolenom na čelo a kôš sa automaticky
vysunie. Elektricky môžete vybaviť aj samostatné vyklápanie skrinky. SERVO-DRIVE uno
pre AVENTOS je ideálna podpora otvárania
horných skriniek. Jednotlivé dvierka sa otvárajú jednoduchým ťuknutím a dovierajú sa vďaka
BLUMOTION jemne a ticho.


2. Umiestnenie servojednotky

V efektívne vybavenej kuchyni je radosť
variť. Šetrí nám čas a energiu. Už len
treba poznať dobré recepty. Náš tip pre
vás je pečené údené koleno.

3. Pripojenie na elektrickú sieť

SUROVINY,
ktoré budeme potrebovať:
 1 ks údené koleno (1 – 1,5 kg,)
 2 dl rastlinného oleja,
 2 dl piva podľa vlastného výberu,
 5 čajových lyžičiek medu,
 4 strúčky pretlačeného cesnaku,
 mleté čierne korenie a sladká paprika.
POSTUP
Umyté koleno zabalíme do alobalu
a dáme variť do vody približne na dve
hodiny. Za ten čas si pripravíme marinádu. Olej, pivo, med, cesnak a korenie spolu zmiešame. Uvarené koleno
dáme na pekáč a polejeme voňavou
marinádou. Pečieme asi hodinu na 170
stupňoch dochrumkava. Dobrú chuť!

Text: ZMG, Foto: Blum, www.shutterstock.com

Dobrú
chuť!

1. Namontovať montážnu podložku

4. Montáž čela

5. Nastavenie servojednotky
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Systém Sevroll pre vstavané skrine
má Démos v ponuke už celé roky.
Dali ste si niekedy otázku – prečo?
Ak vám to nie je jasné, neváhajte
sa začítať do nasledujúcich
riadkov, ktoré sme doplnili
o skúsenosti Miroslava Fabiana,
výrobcu nábytku. Jeho odpoveď
na túto otázku bola veľmi jasná:
„Doteraz som nenašiel žiadny
lepší systém a veľmi spokojní sú
aj zákazníci, preto nemám dôvod
skúšať niečo iné.“

Veľká väčšina komponentov pre posuvné dvere Sevroll je pripravená na okamžitý odber, čo znamená krátku dobu zhotovenia
bez zbytočných prestojov.

Sevroll

je doživotná kvalita!
S ním je to hračka

O kvalite hovoria sami užívatelia

Posvieťme si naň

Ako sme v úvode spomínali, Sevroll je na trhu
už vyše 20 rokov. Od jeho uvedenia do ponuky Démosu pred 10 rokmi až dodnes prešiel

Miroslav Fabian vyrába nábytok už 23 rokov
a Sevroll používa od jeho zavedenia na trh.
Hovorí, že za túto dobu, čo predstavuje asi desať rokov, nemal ešte nikdy žiadnu reklamáciu
na posuvné dvere so Sevrollom. Práve to je jeden z kľúčových dôvodov, prečo je Sevroll stále
v ponuke Démos. Je natoľko časom overený,
že na vozíky je dokonca garantovaná doživotná záruka. Sú testované na desaťtisíc cyklov.
V praxi je však overené, že i po státisícoch cyklov je kovanie stále plne funkčné. Pri správnej
inštalácii je pohyb krídla vďaka vozíkom s guličkovými ložiskami veľmi ľahký, a to i pri ťažkých
krídlach. Systém je navyše veľmi variabilný
a prispôsobený aj pre podkrovné priestory, a to
šikmými krídlami. Jeho veľkou výhodou, ktorú
v dnešnej rušnej dobe ocenia naozaj všetci, je
tichý chod krídiel. Tlmiče zaisťujú tiché zatváranie krídiel a protiprachové kefky kvalitné utesnenie skríň.

Démos sa snaží myslieť na všetko, a preto má
v ponuke aj celé vybavenie vstavaných šatníkov. Samozrejmosťou sú jednoduché police,
zásuvky, drôtené programy a na výber sú aj rôzne systémy na zavesenie nohavíc, kravát a podobne. Dnes je už pomaly štandardným doplnkom osvetlenie vstavaných skríň. Najčastejšie
sa používajú LED pásky ovládané senzorom
a spínačom. Ak píšeme, že sa pomaly stávajú
štandardným vybavením vstavaných šatníkov,
tak to hlavne preto, že ich výhodou je osvetlenie
len miesta v šatníku a nie celej miestnosti. Tak
ako tichý chod krídiel, aj osvetlenie šatníka je
ďalším dôležitým detailom pre komfort užívateľov, ktorí nechcú byť rušení ani hlukom, ani
zbytočným svetlom.


viacerými vylepšeniam, či už v dizajne, alebo
v technológii. Čo si mnohí stolári, ktorí montujú vstavané skrine so Sevrollom, chvália, je
jeho jednoduchosť. Stačí pár krátkych úkonov
a úchyty Sevroll sú nahodené. „Dať na posuvné
dvere tieto úchyty je hračka, a to aj vďaka tomu,
že nemusíme brať ohľad, na aký profil ich nahodíme,“ hovorí Miroslav Fabian. Sevroll totiž môžete kombinovať s rôznymi výplňovými materiálmi: od laminovaných dosiek cez zrkadlá až po
ľahčené dosky a dizajnové materiály. Vzhľadom
na túto kombinovateľnosť sa rozšírili dizajnové
verzie povrchovej úpravy od strieborného eloxu cez odtiene olivovej farby či elegantne kartáčovanej olivy. Alebo odtiene zlatej, čiernej či
tmavej olivy. Ak to stále nie je dosť široký výber, dajú sa zabezpečiť lakované profily – napríklad kvôli prispôsobeniu sa firemným farbám.
Miroslav Fabian si chváli aj ostatnú časť práce
so Sevrollom: „Pokiaľ ide o montovanie spodných a vrchných líšt, za tie roky sme si na ne už
tak zvykli, že vieme, čo a ako si vopred pripraviť,
aby nám robota šla od ruky. Jednoducho, montovať vstavanú skriňu so Sevrollom je pomaly
to najjednoduchšie, čo pri nábytku môže byť.“
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Jednou zo služieb Démos je príprava
osvetlenia na mieru. Stačí namontovať
osvetlenie do skrine a zapojiť do zásuvky.

Lacnejšia
voľba Simple
Démos sa snaží ponúkať vždy
alternatívu a byť cenovo prístupný
rôznym skupinám zákazníkov. Preto
prichádza s novinkou, a to lacnejším
radom Simple. Ide o cenovo dostupnejší systém, ktorý stále spĺňa
štandardné požiadavky na kvalitu.
Zákazník sa teda nemusí obávať, že
po krátkej dobe bude riešiť nefunkčné kovanie.

Text: ZMG, Foto: Démos.

„Montovať vstavanú skriňu so Sevrollom
je pomaly to najjednoduchšie, čo pri
nábytku môže byť,“ tvrdí Miroslav Fabian,
výrobca nábytkov.

V dverovom kovaní
myslíme na všetko!
Posledné mesiace sme nezaháľali
a výrazne sme rozšírili ponuku
sortimentu kovania na dvere.
V našich skladoch pribudli závesy
najkvalitnejšieho talianskeho
výrobcu Krona Koblenz
s označením „Kubica“ – špičkové
závesy a záruka kvality. Pritom
všetky závesy v našej skladovej
kolekcii ponúkajú plne funkčné
3D zariadenie dverí a zvládne ich
inštalovať jeden montér. Ktoré sú
z celého radu najvychytanejšie?
Radi vás zorientujeme.
Závesy pre bezfalcové dvere
Medzi top závesy patria závesy Kubica 5080
a 2400, ktoré sú plne kompatibilné so známymi
závesmi Tectus 340D a Tectus 240D. Sú totožné z hľadiska montážnych rozmerov, 3D nastavenie je však užívateľsky komfortnejšie a krytky
„Made in Italy“ sú pohľadovo veľmi zaujímavé.
Toto všetko za konkurenčnú cenu s garanciou
kvality.
Ponúkame tiež protipožiarnu verziu Kubica
6200, verziu ekonomickú pre ľahšie dvere
Kubica 6400 a v neposlednom rade skrytý
záves pre skriňové dvere s hrúbkou materiálu
18 mm - Kubica 6100. Ku všetkým závesom
ponúkame i bohaté príslušenstvo, ako napríklad rôzne typy príchytiek do drevených, prípadne kovových obložiek. Ako službu pre nerozhodnutých zákazníkov ponúkame zadarmo
požičanie šablóny pre závesy Kubica.

Novú skladovú
verziu nájdete aj
v aktuálnom vydaní
katalógu
„Komponenty pre výrobu dverí a zárubní.“

povrchových úpravách. Nerezová verzia je obzvlášť zaujímavá, dodáva závesom punc kvality a luxusu.
Rovnako sme pre vás pripravili dverové zámky
z kolekcie českého výrobcu Hobes. V stálom
sortimente nechýba aktuálne módny a žiadaný
magnetický zámok pre bezfalcové dvere, ktorý
máme dostupný vo všetkých troch kľúčových
variantoch.

Dverový záves Kubica 5080.
Satin nikel. Nosnosť 80kg.
255981

36,05€

bez
DPH

43,26 € s DPH

Závesy pre polodrážkové dvere
Mysleli sme aj na najbežnejšie používané dvere
na trhu, pre ktoré máme tiež na sklade talianske závesy, a to vo verziách od ekonomických
- SZ 50, závesy s 2D nastavením - SZ 150R
až po technologicky najvyspelejšie závesy s 3D
nastavením SZ 82. Všetky závesy sú v dvoch

Našu mladú kolekciu kľučiek sme rozšírili, tak
aby si mohol každý nájsť svoj model – ergonomický, moderný či ekonomicky výhodný. Do
našej ponuky sme zaradili aj fixačnú mechaniku, ktorá umožňuje rýchlejšiu montáž a zároveň zabezpečuje dlhodobú stabilitu pozície
kľučky.
Nezabudli sme ani na detail, ktorý veľa zaváži,
a to tesnenie na dvere. Je to novinka v našom
sortimente a začíname štartovnou kolekciou
najbežnejších tvarov – pre dvere polodrážkové aj bezfalcové, materiálov – TPE, PVC i farieb – od bielej, béžovej cez hnedú atď. Okrem
spomínaných vyhotovení vieme zabezpečiť aj
iné, náročnejšie požiadavky na tvary, farby,
materiál.


Na všetky uvedené ceny poskytujeme partnerské zľavy.

Ponúknite vášmu zákazníkovi možnosť vyskúšať si kľučku „naživo“. Len
tak naozaj zistí, ktorá mu najlepšie
padne do ruky. Objednajte si zadarmo
výstavný stojan kľučiek Tulip do vašej
predajne. Stačí kontaktovať svojho
obchodného manažéra. A aby ste
vašim koncovým zákazníkom vedeli
ukázať aj ďalšie zaujímavé modely,
máme pre vás minikatalóg samotných
kľučiek. Získať ho môžete taktiež od
svojho obchodného manažéra.
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Text: ZMG, Foto: Tomáš Benčík, Démos

Dverové kľučky

Kde nie je dôležitá krása,
ale výkon a cena
Názov článku je trochu
zavádzajúci. Nebudeme sa baviť
ani o móde a vôbec nie o autách.
Reč je o nábytku. Presne povedané
– o nábytkovom kovaní, a to
konkrétne o výsuvoch. V našom
prípade o výsuvoch pre nábytok
s otváraním bez úchytiek.
Predstaviť vám chceme výsuv,
ktorý prekvapuje kvalitou aj cenou!
Voľba pre menší rozpočet
Predpokladám, že s otváraním dverí bez
úchytiek sa každý z nás už stretol, a preto
nemá zmysel ho znovu opisovať. V Démose
ich ponúkame celý rad: TandemboxAntaro
Tip-on, Legrabox Tip-on Blumotion, Movento
a Tandem Tip-on, King Slide push. Všetky spomínané výsuvy sú kvalitné a pohľadové. Tomu
však zodpovedá aj ich cena, ktorá je, samozrejme, vyššia. Do rozpočtu lacnejšieho nábytku sa
skrátka nevojdú. Pre tento prípad sa výborne
hodí výsuv KICK – guličkový celovýsuv s push
mechanikou práve na otváranie zásuviek bez
úchytiek. Mechanizmus po zatlačení na čelo
zásuvku otvorí. Pri jej zatváraní je potrebné
ho buď dotlačiť, alebo poslať dostatočnou silou späť. Pozor, nie príliš veľkou, ale ani príliš
malou, tak, aby sa sám chytil. Je to v podstate
nevýhoda všetkých podobných mechanizmov,
v tom KICK nie je výnimkou. Naopak, výhod má
výsuv hneď niekoľko...

Univerzálny do každého priestoru
Medzi jeho nesporné výhody patrí vysoká nosnosť (45 kg), ľahká montáž, nízka cena a rokmi
overená kvalita. Plusom je tiež aj to, že pri plánovaní zásuviek vás nijako neobmedzuje hrúbka bokov. Využiť teda môžete akýkoľvek z približne 260-tich skladových dekorov Démosu.

Výsuv môžete použiť v podstate kdekoľvek.
V kuchyni, obývacej stene, spálni, kúpeľni,
dielni, v úložných priestoroch... Najvhodnejší
bude práve v dielni, v úložných priestoroch, ale
i v lacnejších kuchyniach. Najmenej ho odpo-

rúčame do detskej izby, pretože na boku zásuvky sú pri vysunutí ostrejšie hrany. V spálni
by buchnutie pri zatváraní mohlo rušiť. Naopak,
zamilujete si ho v dielni a v úložných priestoroch. Prečo?

Guličkový celovýsuv
KICK Push mechanizmus,
dĺžka 450 mm, nosnosť 45 kg. 132271

10,33€

bez
DPH

12,40 € s DPH
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Práve v dielni máte, podobne ako v kuchyni,
plné ruky (práce samozrejme). Je výhodnejšie otvoriť si zásuvku zatlačením, než hľadať
úchytku. Jednoducho, zatlačíte na čelo dvierok a zásuvka sa otvorí. Navyše práve v dielni
alebo v kuchyni sú zásuvky plné ťažkých vecí.
Zásuvky v úložných priestoroch nemusia byť
dizajnovo ohromujúce. Časť namontovaná
na zásuvku z boku nie je z pohľadu dizajnovej
čistoty žiarivým príkladom. Keby sme sa však
vrátili na začiatok článku k zmienke o móde
alebo autách, výsuv KICK je Škoda Roomster
medzi autami. Priaznivý cenou, pracant a dobrý pomocník. 


Na všetky uvedené ceny poskytujeme partnerské zľavy.

Text a foto :Jan Stuchlík, Démos

Riešenie pre plné ruky

Výroba lesklých
dvierok v Démose
Démos ponúka výrobu dvierok
SENOSAN vo vysokom lesku. Vyhotovené sú pomocou najmodernejšej
technológie olepovania hrán – airTec.
Bez použitia lepidla vzniká trvalo
funkčná a pohľadovo nulová optická
škára. Materiál má zvýšenú odolnosť
voči teplu, vlhku, ako aj voči poškrabaniu. Zaručená je aj farebná stálosť.
Navyše platíte len za spotrebovaný
materiál, a to jednotnú cenu za meter
štvorcový bez príplatku za atyp. Dodávame už do dvoch týždňov, s možnosťou vyzdvihnúť si materiál v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku.

Nárezové centrum

už aj v Bratislave a v Žiline
Snažíme sa vám ušetriť čo najviac času nielen komplexným
sortimentom, ale aj službami. Preto sme otvorili nové nárezové centrá
už aj v pobočkách v Bratislave a v Žiline.
U nás zakúpený materiál si môžete nechať naformátovať a olepiť hranami. Získate tak najmodernejšími technológiami profesionálne spracovaný dielec. „Stolári túto službu radi využívajú. Zistili,
že sa im to oplatí aj časovo, aj kvalitou. Preto prichádza stále viac zákazníkov. Je dobré, že túto
možnosť majú aj zákazníci zo žilinského kraja,“ hovorí Branislav Vojtech, vedúci pobočky v Žiline.

Koľko to stojí?
Aby ste nemuseli tápať, koľko vás bude opracovanie dielcov stáť, stačí vyplniť formulár
na www.demos-trade.sk v sekcii na stiahnutie. Odoslaním formulára rýchlo a jednoducho zistíte,
koľko za službu zaplatíte. Vedúci žilinskej pobočky Branislav Vojtech si chváli ešte jednu výhodu:
„Zákazníci oceňujú, že platia len za spotrebovaný materiál. Nemusia sa teda už viac trápiť s tým,
koľko dosiek na zákazku potrebujú a čo budú so zvyšným materiálom robiť“. 


AKCIA!

Pri kúpe dvierok
v celkovej hodnote
nad 400 € bez DPH
získavate vzorkovník
SENOSAN zadarmo.

2015 jeseň
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REPORTÁŽ

Udalosť roka!

Pozvali sme vás k nám
Posledný septembrový
týždeň bolo v prevádzke
Démos trade
v Bratislave riadne
rušno. Do skladových
priestorov, ktoré sa
na jeden deň premenili
na „les plný inšpirácií“,
sa prišli pozrieť stovky
stolárov, architektov,
dizajnérov a ich
klientov. Dôvodom
bol Deň otvorených
dverí v Démose
trade so zaujímavým
programom, a hlavne
s 25 dodávateľmi
významných značiek.
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Vidieť, chytiť a opýtať sa na živo
„Pozdravujem všetkých hostí, pre ktorých
sme na dnes pripravili skutočne pestrý
program,“ vítal návštevníkov moderátor
podujatia. Pohľad na skladové priestory
bol prekvapivý. Ako na dlani sa rozprestieralo pódium s originálnym sedením
a dekoráciou v štýle lesa, okolo neho
výstavné stánky a množstvo ľudí. „Prišli
sme sem dnes, aby sme si mohli priamo
pozrieť niektoré druhy kovaní a hlavne
sa poradiť s výrobcom,“ hovoril mi jeden
z návštevníkov, ktorý so záujmom diskutoval s vystavovateľom značky Blum.
Medzi prichádzajúcimi ľuďmi ma zaujala
trojica, ktorá prechádzala výstavné stánky Egger a Tulip. Keď som sa ich opýtal,
čo ich motivovalo prísť na Deň otvorených
dverí do Démosu, odpovedal jeden z nich:
„Som stolár a vyrábam kuchynské linky
na mieru. Toto sú moji klienti, pre ktorých
budem teraz jednu vyrábať, a do Démosu
som ich priviedol, aby si dekory pre novú
linku mohli prezrieť nielen v katalógu, ale
aj tu na mieste.“ Rozhovor prerušila výzva
moderátora na počúvanie prvej prednášky.

Zastavovať sa pri stánkoch značiek Hettich,
Strong, Bučina, Tulip, Franke..., aj keď v duchu „prechádzky lesom“, a popri tom vnímať
zaujímavé prednášky, dá človeku zabrať.
Pomaly sa vo mne ozýva hlad. Pred budovou
je pripravené vonkajšie pohostenie. Najväčší
lákadlom je „hamburger s príbehom“, aspoň
takto mi to vysvetľuje jeden z hostí: „Pripravuje
ho sám šéfkuchár Regal Burgroch, ktorý spravil z hamburgerov v Bratislave umenie. Všetky
ingrediencie má vlastné – od bio hovädzieho

O zdravom bývaní
Program otvorila svojou odbornou prednáškou
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., interiérová
dizajnérka, ktorá sa venuje zdravému bývaniu
a dizajnu prihliadajúcemu na človeka a prostredie. „Pani Kotradyová má vo svete známe
meno. Prednáša od USA, cez Blízky východ až
po Nový Zéland,“ vysvetlil mi šéf slovenského
marketingu Miroslav Dobias. Dizajnérka pútavou
prezentáciou priťahuje poslucháčov, pre ktorých
je nachystané sedenie z kmeňov dreva. Zrejme
nie náhodou. Témou prednášky je drevo ako
fenomén v jeho tvorbe. Medzi poslucháčmi sedia aj veľmi mladí ľudia. Moderátor sa ich pýta,
odkiaľ sú a oni odpovedajú, že sú študenti pani
Kotradyovej a jej prednášku si nemohli nechať
ujsť. Priestor sa medzičasom riadne zahusťuje.
Začína druhá prednáška novinárky Mgr. Zuzany
Matúšovej Girgoškovej, ktorá píše o zdravom
bývaní, permakultúre a altenatívnom staviteľstve. Spolu s Veronikou Kotradyovou tvoria
prednáškový tandem. Kým Veronika Kotradyová
hovorí skôr vedecky, Zuzana Matúšová prednáša o vlastných skúsenostiach zo stavby zdravého a ekologického mobilného drevodomu. Jej
téma je bývanie s pôžitkom.

val, opýtala na jeho dojmy. „Po meste sme šli
pomalšie, až kým sme nedošli mimo Bratislavy
na lúku a tam sme si riadne zajazdili. Veru
dobre mi to padlo.“

Lukratívna tombola
Ľudia križujú priestory Démosu hore-dolu, od
vystavovateľov cez občerstvenie až po ďalšiu aktivitu, ktorú Démos pre návštevníkov
prichystal – lukostreľbu. Páni naťahujú luk
a pác do čierneho. „Pripravte sa, už o chvíľu
budeme losovať tombolu,“ vyhlasuje moderátor. Hlavná cena pre víťaza, ktorý vyplnil pri
vstupe dotazník, je drez Franke v hodnote 200
eur. Druhé a tretie miesto získava poukážku
v hodnote 100 eur na výrobu dvierok značky
Trachea, vŕtacie šablóny Hettich, darčekové
predmety Bučina a Strong. Šťastnú ruku má
výkonný riaditeľ Peter Pažický, ktorý vyťahuje dotazníky troch výhercov. Usporiadatelia si
spokojne vydýchli. „Vynikajúco to dopadlo,“
konštatuje šéf marketingu a hlavný koordinátor podujatia Miroslav Dobias. „Návštevnosť
predbehla naše očakávania. Vnímam to ako
veľkú výzvu – spraviť z toho tradíciu a deň
otvorených dverí zopakovať opäť budúci rok.“



mäsa z malej ekofarmy, až po žemle priamo
od pekára. Veľmi si potrpí na kvalitu a kulinársky zážitok.“ Idem sa o tom sama presvedčiť.
Slová, ktoré som počula pred malou chvíľou,
mi potvrdí nielen samotný hamburger, ale aj
komunikatívnosť šéfkuchára, ktorý si veľký
záujem o hamburgery užíva. Na výber je toho
v konečnom dôsledku dosť – od guľáša až po
rôzne nápoje. „Ideme na štvorkolky?“ pýta
sa prísediaci zrejme svojho kolegu. Chlapi sa
v momente zdvihnú a kráčajú k prichádzajúcim terénnym vozidlám. Nasledujem ich, aby
som sa vysokého pána, ktorý práve zaparko-
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Text: ZMG, Foto: Miroslav Dobias

Hamburger s príbehom

DEKORATÍVNE MATERIÁLY

Kamenná dyha
Prineste si kúsok
prírody domov
Drevo, korok a kameň – kombinácia prírodných materiálov, ktorou
v interiéri nič nepokazíte, práve
naopak, zvýšite kvalitu bývania. Kým drevo a korok sú teplé
a mäkké materiály, kameň je ich
pravý opak. Napriek tomu má jeho
zakomponovanie v interiéri význam. Vyvažuje ho a prináša kus
autentickej prírody. Jednou z možností na vytvorenie vkusného
dekoratívneho prvku v interiéri je
kamenná dyha.
Žiadna imitácia
Kamenná dyha je tenká 2 mm vrstva odštiepená z veľkého bloku bridlice alebo minerálneho
pieskovca. Spevňuje sa polyesterovou živicou
a spolu s podkladovou vrstvou vytvárajú obkladový materiál, ktorý je ľahký a pružný. Práve
nízka hmotnosť (1,2 - 1,5 kg/m2) je výhodou
kamennej dyhy oproti kamennému obkladu.
Môžete ňou obložiť rôzne povrchy bez obavy o to, či podkladová plocha váhu unesie.
Výhodou je aj malá hrúbka materiálu – približne
2 mm – a široké možnosti aplikácie prakticky
na všetky povrchy. Pomocou sieťoviny alebo
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živice, aplikovanej na zadnej strane, je zaistená
súdržnosť a súčasne enormná pružnosť tohto
materiálu.

Kameň decentne a vkusne
Kamennú dyhu vieme využiť najmä v interiéri
a vytvoriť ňou zaujímavé dekorácie stien, stropov, pultov a pod. Ak zvolíme vhodné lepidlo,
môžeme ju použiť aj na drevo, betón, sadrokartón, sklo, kov alebo plast. Dizajnéri však radia,
aby sme kamennú dyhu aplikovali tam, kde má
kameň skutočne svoje miesto. Výborný nápad
je obložiť stenu, na ktorú svieti slnko a dokáže

ju vyhriať. Takáto stena napríklad v obývačke
prinesie do priestoru nielen príjemný pocit, kus
prírody, ale aj veľmi vkusný a decentný prvok.
Miesto, ktoré nie je vhodné na aplikovanie kamennej dyhy, je krb. Kým kameň zostane nepoškodený aj pri vysokých teplotách, podkladová
vrstva na to nie je stavaná a odoláva teplotám
do 60 stupňov.

Dokonalý ako sama príroda
Kameň má základné vlastnosti, ktorými dokáže
obohacovať priestor, v ktorom sa použije. Jeho
štruktúrovaný 3D povrch zlepšuje akustiku, vy-

100 Autumn

140 Autumn White

170 Autumn Rustic

200 Copper

300 Jeera Green

400 Multi Color

tvára príjemný vizuálny zážitok, ako aj príjemný
pocit z dotyku skutočnej prírody. Každý plát
kamennej dyhy je unikát. Odráža sa to vo farbe i rôznorodým povrchom v štruktúre. Tým,
že kamenná dyha je štiepaná z rôznych druhov
prírodných kameňov, je v najrôznejších farbách
a tónoch. Od bielej cez pieskovú až po hnedú
a čiernu. Kamenná dyha má aj tú výhodu, že prírodný kameň pôsobí ako UV inhibítor. Znamená
to, že veľmi dobre odoláva slnečnému žiareniu.

Keďže kamenná dyha je prírodný materiál,
má aj svoje nedostatky. Pri neúmernom zaťažení alebo prehýbaní môže dôjsť k odlúpeniu
z dyhy. Tým, že každý kus je originál, môžu
mať jednotlivé časti rôzne odtiene a navzájom
sa líšiť. Nejde o kvalitatívny problém, ale o prirodzenú vlastnosť kameňa. Obklad z kamennej
dyhy je preto na rozdiel od umelého obkladu
autentický.

Práca s kamennou dyhou
Práca s kamennou dyhou je rovnaká ako s drevenou. Môže sa lepiť na rôzne plošné materiály, napríklad MDF dosky či preglejky a iné.
Nosič by mal mať hladký, rovný a čistý povrch.
Pri výbere lepidla postupujeme rovnako ako
pri lepení drevenej dyhy. Jednou z možností
je samolepiaca kamenná dyha, ktorú len priložíte na podkladový materiál a obklad je hotový. Môže sa aj lisovať v lise za studena alebo
pri teplote do 60 stupňov. Takto pripravenými
doskami s kamennou dyhou môžete obkladať
steny, stropy, pulty a podobne. 


600 Silver Shine

Zadná strana dyhy
• Surová – nános PES živice na zadnej
strane, lepenie výhradne PUR alebo špeciálnymi (kontaktnými alebo dvojzložkovými) lepidlami vhodnými na steny, stropy,
podsvietené objekty, vhodná do vlhkého
prostredia. Na vnútorné aj vonkajšie použitie.
• Špeciálny flís – netkaná textília na zadnej
strane, je možné použiť všetky dostupné
PVAC lepidlá pre nalisovanie na nosiče,
ako sú napr. MDF, HDF, preglejka, DTD
na výrobu nábytku, dverí a pod. – použitie v interiéri.
• Peel&stick – obojstranne lepiaca fólia
na zadnej strane, ľahké priame lepenie
na všetky čisté, hladké, bezprašné podklady. Na dekoratívne účely všetkého druhu, ideálne na steny, stropy, pre kutilské
účely a pod. Pri lepení KD opatrenej touto
fóliou treba dbať na presné formátovanie.

700 Terra Red

880 Black Line

Text: ZMG, Foto: Démos, Tomáš Benčík

Daň za prírodný materiál

500 Ocean Green

900 Sahara

850 Black Star

380 Gold Green
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Na projekte
mobilného domu
sa spolupodieľal
Démos trade.

Síce v malom,
ale zdravo
Heslo rodinky, ktorá si
postavila mobilný dom

oboch povolení – ako pre slamený dom,
tak aj pre mobilný. Podľa slovenskej legislatívy potrebuje každá stavba spojená pevne so zemou, čo už predstavujú
aj prípojky vody a kanalizácie, stavebné
povolenie.

Od rodinného domu k mobilnému

Dom na predaj – stačí si ho
naložiť

„Čo? Mobilný dom?“ nechápali ľudia
z nášho okolia. – „Veď ste si chceli postaviť rodinný slamený dom!“ nasledovalo prekvapene. Áno, lenže nejde
o rozprávkový príbeh, ale o skutočný
život, v ktorom nie všetko vychádza, ako
by sme chceli, respektíve človek mieni, pán Boh mení. Aj pre zdĺhavé vyba-
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vovanie stavebného povolenia sme sa
rozhodli postaviť si najprv malý mobilný
dom a prebývať v ňom do času, kým si
postupne a pomaly postavíme rodinný
dom. Oficiálne bývame v dočasnom zariadení staveniska, no nie je to ani zďaleka nejaká stavebná búda!:-) Aj na jeho
postavenie sme potrebovali stavebné
povolenie, ktoré sme vyriešili združením

Keďže si nemôžeme dovoliť vlastniť dva
domy, rozhodli sme sa postaviť si mobilný dom, ktorý po doslúžení môžeme
naložiť na dva kamióny a posunúť ho novému majiteľovi. Horné poschodie ako
jeden celok a spodné ako druhý. Pred
tým, ako sme sa vôbec do stavania domu
pustili, zistili sme si všetky potrebné in-

Zdravé bývanie
Čoraz viac ľudí sa zaujíma o zdravú stravu. In je dnes zabehať si na čerstvom
vzduchu. A stále aktuálnejšia je aj otázka
zdravého bývania. Veď koľko času z dňa
trávime v interiéri? Vzhľadom na to, že
máme dve malé deti, bolo našou prioritou
postaviť zdravý dom. Spolu s Veronikou
Kotradyovou, interiérovou dizajnérkou,
sme sa snažili docieliť dizajn s ohľadom
na človeka a prostredie (Body Conusious
Desing). Človek sa v takomto interiéri cíti
veľmi príjemne, bezpečne a bez stresu.
Zohľadňujú sa reálne potreby, prihliada
sa na telo, myseľ a celkové zdravie. Práve
preto sme prioritne vôbec neriešili dizajn
lahodiaci oku, ale vyberali sme zdravé,
hlavne prírodné a ekologické materiály.
Náš mobilný dom sme navrhovali tak, aby
pôsobil na všetky zmysly (sluch, čuch prepojený s chuťou, zrak aj hmat)a umožnil
bývanie s pôžitkom.

Keď domov vonia
Hovorí sa tomu aj vnútorná pohoda prostredia. Aby sme ju zabezpečili, bolo
treba prihliadať na akustickú, svetelnú

a tepelnú pohodu a kvalitu klímy. Kvalitu
klímy sme docielili použitím dreva, korku a špeciálnych sadrokartónov. Drevo
a sadra dokážu udržať optimálnu vlhkosť
vzduchu. Dve protiľahlé bočné steny mobilného domu sú obložené severskou borovicou, ktorá obsahuje veľa prchavých
fenolov a terpénov, vďaka čomu krásne
vonia, a okrem aromaterapeutických
účinkov má aj antibiotické, čo znamená,
že do prostredia vylučuje antibiotické
zložky.
Na docielenie zdravej klímy sme v konštrukcii domu použili výlučne materiály
zdraviu neškodné, bez obsahu formaldehydu, akrylových živíc či prídavných umelých farbív. Napríklad aj OSB dosky sme
objednali E0, bez obsahu formaldehydu
(toxická a alergiogénna prchavá organická látka obsiahnutá hlavne v lepidlách,
melamínových fóliách, ako aj v samotných stavebných materiáloch). Úplne sa
mu však vyhnúť nedá, keďže vzniká aj
ľudskou činnosťou. Investovali sme preto do špeciálnych sadrokartónov Acti´Air.
Tie ho dokážu zachytiť a rozložiť.

V interiéri sme stavili na masív a všetok nábytok je celodrevený. Použili sme plošné materiály
od Démos trade – škárovku, biodosku a preglejku.

formácie od polície, dopravcov a dokonca sme
na pozemok dotiahli aj žeriavnika, aby vyhodnotil terén a my sme si boli istí, že v budúcnosti
bude preprava možná. Do projektu sa zapojilo
viacero odborníkov, aby sme aj z konštrukčného hľadiska zabezpečili mobilitu. Dom navrhol
Ing. Milan Jakub Grega, architekt z architektonického ateliéru Rules. Projektovú a konštrukčnú časť vypracoval Ing. Ján Matúš, môj manžel.
Veľké zásluhy na našom bývaní a navrhnutí interiéru má doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.,
interiérová dizajnérka. Na odborníkov sme sa
obrátili, aby sme nič nepodcenili a nepochybili,
lebo za chyby zaplatíte často viac ako za prácu špecialistu. Len samotný proces plánovania
domu trval štyri mesiace, ale popri tom sme
budovali infraštruktúru. Rovnako dlhý čas trvalo
svojpomocné postavenie domu.
2015 jeseň
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Náš domček má úžitkovú plochu 45 m2. Z daného priestoru sme mohli „vytĺcť“ viac, ale rozhodli sme sa na úkor kvantity vložiť viac do kvality bývania. Napriek tomu nám momentálne nič
nechýba. Kým sú deti malé a záhrada veľká...

Prírodná kúpeľňa bez jedinej keramickej obkladačky, len z dreva – steny z vodeodolnej
preglejky, nábytok zo škárovky a biodosiek,
podlaha z prírodného marmolea.

Korok má tie isté pozitívne vlastnosti ako drevo,
ktorého je v mobilnom dome dostatok. Je antibakteriálny – baktérie na ňom nedokážu dlho
prežiť na rozdiel od laminátu, skla a podobne;
antistatický, teda nevíri prach; antimikrobiálny
– protiplesňový. Okrem toho je korok mäkký,
teplý a príjemný na dotyk. Pôžitok z dotýkania
sa drevených, korkových a iných prírodných
povrchov je tiež jednou zo zásad interiérového dizajnu s ohľadom na človeka a prostredie.
Napríklad sedenie za masívnym stolom, chytanie drevených dvierok či chodenie po dreve
alebo korku. Treba mať však na pamäti, že
ako väčšina prírodných materiálov sú korok aj
drevo menej trvácne, respektíve sú háklivejšie
na opotrebovanie. Dôležité je preto zvoliť vhodné ošetrenie. Ich výhodou je, že na rozdiel od
umelých materiálov sa dajú vybrúsiť, ošetriť
a zreparovať.

Netradičná prírodná kúpeľňa
Lámali sme si hlavu nad kúpeľňou. „Mohla by
byť priestorom nie nevyhnutným pre bývanie, ale rovnocenným a príjemným ako každá
miestnosť v mobilnom dome. V tejto predstave mňa osobne brzdí keramika, ktorá mi príde
chladná a nenavodzuje vo mne pocit domova,“ vysvetľovala som Veronike. Ona mi na to
stručne odpovedala – „vodeodolná preglejka“.
Začala som skúmať, čo to je, ako to bude vyzerať. V rozhovore s Danielom Henčekom, odborníkom na drevené plošné materiály z Démos
– trade, som zistila, že je to jeden z najpoužívanejších drevených materiálov, ktorý má široké
využitie nielen v nábytkárstve, ale aj v stavebníctve, letectve a v ďalších odboroch. Otázka
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prírodnej, ekologickej a teplej kúpeľne bola
vyriešená – steny z vodeodolnej preglejky, masívny kúpeľňový nábytok z biodosky a škárovky. Na zem sme položili prírodné marmoleum.
Po dôkladnom ošetrení všetkého dreva vznikla
teplá, voňavá a prírodná kúpeľňa bez jedinej
keramickej obkladačky.

čiastočne aj svetlíkom z mliečneho skla. Ten
oddeľuje kuchyňu a kúpeľňu. Opäť je to spôsob, ako zmazať v človeku pocit pevnej steny a uzavretého priestoru. Ten istý efekt sme
docielili v minimalistickej kúpeľni. Biele steny
v kombinácii s drevom opäť interiér presvetľujú
a opticky zväčšujú.

Optické klamy, ktoré vás dostanú

Ako sa býva v minidome

Mobilný dom je síce zdravý, ale malý. Na to,
aby ho bolo možné naložiť na dva kamióny,
vrch a spodok, môže mať do šírky 3 m a do dĺžky 12 m, pričom ten náš je o dva metre kratší.
Aj napriek skromným rozmerom nikto, kto doň
vstúpil, nehovoril o stiesnených pocitoch. Môžu
za to optické klamy, ktorými sme priestor výrazne prevzdušnili. Tým zásadným sú otvorené
galérie až po strop druhého poschodia, teda
do výšky piatich metrov. Druhým klamom sú
veľké okná, ktorých ani náhodou nie je málo.
Najviac ľudí fascinujú okrúhle okná. Vytvárajú
zaujímavú hru svetiel a tieňov, na ktoré pri
štandardných oknách nie sme zvyknutí. V kuchyni, ktorá je našou spoločenskou miestnosťou, máme jedinú vnútornú priečku, vytvorenú

Dom nám dnes krásne vonia, dobre sa nám
preto dýcha, a keď sa dobre dýcha, dobre sa
aj myslí a pracuje. Naše oči teší textúra prírodných materiálov, ktoré vďaka nerovnomernému
povrchu prirodzene lámu svetlo. Všetky spomínané materiály sú teplé a mäkké, je ozaj pôžitok
sa ich dotýkať! A práve preto aj lepšie pohlcujú a príjemnejšie distribuujú zvuk, čo je jedna
z veľmi dôležitých kvalít bývania, ktorú často
podceňujeme. Tieto kvality si neuvedomujeme len my, ale aj naši priatelia, ktorí nepoznajú
všetky opísané kritéria kvality vnútorného prostredia, no napriek tomu sa u nás cítia veľmi
dobre. To preto, lebo podvedome to funguje,
a pocit domova by mal vychádzať zvnútra a nie
z pohľadu na atraktívny interiér. 


Text: Zuzana Matúšová Girgošková, www.lifereset.sk, Foto: Helena Kurusová

Korok anti, anti, jednoducho zdravý

Prírodné drevené materiály
podľa najnovších trendov
v interiérovom dizajne
Rok čo rok mnohí dizajnéri a architekti prichádzajú s revolučnými novinkami v drevárskom priemysle. Výroba dyhovaných
materiálov z Topoľčian taktiež nezaostáva
a usiluje sa ľuďom ukázať možnosti a spôsoby využitia moderných materiálov. Neustále

inovovanie a investície do najnovších technológií vedú k úspešným nápadom, ktoré
sa prezentujú svojou kvalitou a všestrannosťou. Prírodná dyhovaná séria RUSTICA®
poukazuje na svoj pôvab a dokonalosť trojicou noviniek – RUSTICA® BASIS, BLACK

SCRATCH a INDEWO. V nasledujúcich
pár riadkoch vám predstavíme osobitosť
a jedinečnosť rustikálnych noviniek od slovenského výrobcu dyhovaných doskových
materiálov – firmy Europlac. 


RUSTICA® INDEWO
V prípade INDEWO® RUSTICA ide o dosku dyhovanú pravým drevom,

RUSTICA

®

Prírodná dyha je už dlhú dobu jedným z najpoužívanejších prírodných
materiálov; využíva sa na výrobu nábytku a spracovateľná je aj v remeselnej výrobe. Krásu ľubovoľnej dreviny môžete obdivovať u vás
doma alebo priamo na vašom pracovisku.

RUSTICA® BASIS
Súčasným trendom nábytkárskej výroby sú rustikálne dreviny,
teda tie, z ktorých je zrejmá história prírodného materiálu. Vyberte
si spomedzi dubovej kolekcie alebo kolekcie z trámového dreva.
Charakteristickými črtami sú veľké uzly, trhliny, miesta s kôrou, ktoré
vytvorila sama príroda. Ešte nikdy ste sa nedostali bližšie k prírode
ako s rustikálnym povrchom.

ktorá je potlačená špeciálnou technikou digitálnej tlače. Cítite teplo
a dotyk dreva. To vzácne, čo nám príroda ponúka, je zdokonalené
pomocou najnovšej INDEWO® technológie. Sami si zvolíte povrch zľahka alebo silno kefovaný, vrúbkovaný, s hlbokým reliéfom alebo
upravený podľa vášho želania. Použiť sa dajú dosky lakované alebo
nelakované. Ďalej je to INDEWO® INDIVIDUELL, napr. dosky potlačené logom vašej firmy. Vy dodávate nápady!

RUSTICA® BLACK SCRATCH
Všetky vyhotovenia a úpravy rustikálnych drevín sú dostupné aj
v kolekcii BLACK SCRATCH. Čelná strana povrchu nosiča MDF
je zafarbená na čierno. Dyhy na čelnej strane nosiča sú kladené
vedľa seba, čím vzniká čierna optická drážka. Paralelné škáry sú
osamované v šírke 1 – 3 mm. Žiadané trhliny a hrče sú pre dub
charakteristické.

2015 jeseň
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Interzum 2015

a vystavovatelia,
ktorí najviac pútali pozornosť
Trendy, inovácie, špičkové technológie, fascinujúce výstavné stánky, dych vyrážajúce novinky! Interzum 2015
v nemeckom Kolíne nad Rýnom opäť nesklamal. Náš kolega Marek Kolář, ktorý je v Démose manažérom
produktového tímu, navštívil tento jedinečný svetový veľtrh dodávateľov nábytkárskeho priemyslu a vnútornej
výstavby. S nami sa podelil o svoj pohľad na najzaujímavejších vystavovateľov.
Rušný, pestrý a hlavne medzinárodný
Rôzne plošné materiály, stroje, komponenty
pre nábytkársku výrobu, poťahy, osvetlenia,
inovatívne i dekoratívne materiály čakali na návštevníkov od celkovo 1 561 vystavovateľov svetoznámych aj menej známych značiek. Veľtrh
orientovaný na nábytkárskych výrobcov, predajcov, ale aj produktových vývojárov, dizajnérov
a architektov navštívilo 57 tisíc ľudí zo 143 krajín
sveta. To sú už čísla, ktoré jednoznačne potvrdzujú vysokú medzinárodnú účasť, a to nielen
zo strany návštevníkov, ale aj vystavovateľov.
Tí pochádzali z 57 krajín a nechýbali medzi nimi
vystavovatelia z USA, Číny, Južnej Ameriky či
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Indie. Nás predovšetkým zaujímali značky, ktoré
môžu obohatiť portfólio Démosu. Mareka Kolářa
spomedzi všetkých oslovili hlavne dve.

S trhákmi prišiel Egger
„Veľké množstvo noviniek predstavila firma
Egger. Doslova medzi trháky patrili nové štruktúry Perfect Sense,“ hovorí Marek Kolář. Nie
náhodou sme prémiovej štruktúre v dvoch
variantoch – Perfect Gloss a PerfectSense
venovali dve strany na začiatku tohto časopisu. Podľa manažéra produktového tímu pútali
dosky veľkú pozornosť. Pritom lesklé povrchy
sú na trhu už dlho a ich ponuka je veľmi veľ-

ká. Trh ich preto začal filtrovať posudzovaním
celého radu parametrov. PerfectSense zaujal
práve veľmi dobrými technickými vlastnosťami v odolnosti i vyhotovení. „Štruktúra Matt
je v trochu inej situácii. Táto štruktúra si ešte
len hľadá svojich zákazníkov napriek tomu,
že na veľtrhoch je ju vidieť prakticky všade.
No v realite je počet realizácií zatiaľ stále malý.
To dodáva štruktúre MATT viac-menej punc
exkluzivity a jedinečnosti,“ vysvetľuje Marek
Kolář. Pomyselný vrchol v ponuke produktov
dosiahol Egger pracovnou doskou s dekorom
dreva so synchronizovanou štruktúrou, o ktorej
tiež píšeme na prvých stránkach časopisu.

Egger zaujal aj predstavením nového systému vystavovania materiálov v showroomoch predajcov.
Ide o nový koncept, ktorý svojím poňatím posúva
možnosti vystavenia materiálov zas o kúsok ďalej.
Prepojením fyzických vzoriek so systémom VDS
(virtual design studio) vytvára užívateľom komfortné a príjemné možnosti kombinovať dekóry
v interiéri. „Okrem iného predstavil dizajnové koncepty. Jedným z nich bola priečna hrana v kombinácií s unifarbou, čo vytváralo úplne nový vzhľad
otvorených skriniek. Drevený povrch s unifarbou
zvnútra intenzívne priťahoval zraky okoloidúcich,“
opisuje Marek Kolář.

Neviditeľná lišta od Rehau
Veľa inšpirácií bolo vidieť aj v stánku firmy
Rehau. Táto firma patrí k popredným dodávateľom hrán a profilov. Nie je preto prekvapením,
že na veľtrhu Interzum prezentovala hneď niekoľko podnetných noviniek z tejto oblasti. Veľmi
zaujímavý je nový profil tesniacich líšt. Kúzlo tejto lišty spočíva v tom, že pre užívateľa kuchyne
sa vďaka svojmu tvaru a dômyselnému riešeniu
tesniacej gumy, ktorá je na spodnej časti profilu úplne skrytá, stáva prakticky neviditeľnou.
Je to veľmi lákavé z pohľadu dizajnu. Celkovo
pôsobí pracovná doska s lištou kompaktne.
Rehau upútal aj použitím hrany na acrylových
dvierkach. Použitím fazetky – teda skosenej
hrany, dochádza k nádhernému optickému
efektu a dvierka prakticky imitujú sklenené plochy. „Ide o to, že keď sa lesk lakuje, sú dvierka
jednoliate. Pri použití ABS hrán je tam viditeľný
spoj. Fazetka sa nesnaží o minimalizáciu viditeľného spoja, ale naopak, využíva ho vo svoj
prospech,“ dodáva Marek Kolář na záver. Táto
úprava dáva lesklým čelným plochám nový rozmer a zo slabiny – nevyhnutné použitie hrán –
sa stáva výhoda.

Lákal aj kreatívny sprievodný
program
Veľtrh Interzum 2015 celkovo ponúkal nespočetné množstvo inšpirácií. V tomto ročníku opäť vzrástla návštevnosť aj počet vystavovateľov – oproti predchádzajúcemu takmer
o 10 %. Lákadlom bol aj sprievodný program,
napríklad inovatívny workshop drevárskych
matérií, VDID, Deň priemyslového dizajnu,
Kongres 3D tlače spojený s výstavou. Ďalší
ročník medzinárodného veľtrhu v Kolíne
nad Rýnom sa bude konať opäť o dva roky,
v dňoch 16. – 19. mája 2017. Okrem tohto
podujatia hostí Kolín, jedno z hlavných veľtržných centier, aj nábytkárske veľtrhy ako Imm
cologne, LivingKitchen ORGATEC, spoga+gafa, Kind+Jugend. 
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Text: ZMG, Foto: Marek Kolář, Intezum

Priečna hrana pútala zraky
okoloidúcich

Prioritou Démosu je
uľahčiť vám prácu.
Dať vám, pokiaľ je
to možné, všetko,
čo k nej potrebujete.
Keďže sortiment pre
uspokojenie vašich
potrieb je naozaj široký,
novou prioritou sa pre
nás stali prehľadné
katalógy, ktoré
sú jedinečné, a to
z viacerých dôvodov...

Jedinečné, komplexné
a prehľadné katalógy Démos
Na Slovensku vyšiel po prvýkrát Katalóg plošných materiálov 2015, v ktorom máte jedinečnú možnosť nájsť kompletnú ponuku plošných
materiálov Démos trade na slovenskom trhu.
Predstavuje ponuku, ktorá je nielen bohatá, ale,
čo je pre vašu prácu podstatné, aj komplexná.
Na jednom mieste máte možnosť nájsť všetky
informácie, ktoré vám pomôžu zorientovať sa.
Vďaka katalógu môžete objaviť materiály, ktoré

Katalóg plošných
materiálov
Démos 2015.
278369

ste doteraz nepoznali. Počnúc DTD, cez nespočetné množstvo dekorov laminátov, masívne drevo až po rôzne dizajnové a trendové
veci, ako napr. kovolamináty a kamenné dyhy.
Nejde však len o počty dekorov a typy jednotlivých materiálov. V Démose sa môžete spoľahnúť na to, že sme schopní poskytnúť technické
a odborné poradenstvo. Máme na to zostavený
tím produktových manažérov a špecialistov;
kontakt na nich nájdete priamo na každej strane katalógu, aby ste už nič nemuseli hľadať.

Prepojili sme ich a uľahčili vám prácu
Väčšina zákazníkov pravidelne používa náš
Katalóg kovania. Avšak až spojením produktov z oblasti plošných materiálov s produktmi
z oblasti kovania je Démos trade na trhu úplne

Všetko na sklade
Okrem toho sme pre vás pripravili
prehľad sortimentu kovania, ktoré
nájdete na sklade v každej pobočke
na Slovensku. Nájdete tu len položky pripravené na okamžitý odber. Je
ich viac ako 800 druhov. V katalógu
ich nájdete rýchlo vďaka prehľadnému rozdeleniu do kategórii. 
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jedinečný. Našou snahou je, aby sme vám prostredníctvom nášho katalógu ponúkli čo najširší a ucelený rad kovaní. Svojim zákazníkom
takto dokážete navrhnúť najlepšie riešenie.
V katalógu nájdete sortiment renomovaných
značiek, ale aj kovania vlastného produktového
radu Strong a Tulip. Až 7 tisíc položiek sa nachádza v našom centrálnom sklade v Ostrave
a všetky z nich nájdete prehľadne usporiadané
v Katalógu kovaní.

Zošit skladového
kovania 2015.
274032

Text: ZMG, Foto: Tomáš Benčík, Démos

Katalóg plný inšpirácií

V súčasnej dobe prebieha dostavba novej skladovacej haly, ktorá
umožní uskladnenie väčšieho množstva sortimentu (ako z hľadiska výšky zásob, tak i sortimentnej skladby). Nová hala začne
naplno fungovať v januári 2016.

V tomto roku sme začali práce na rozsiahlej prestavbe a rozšírení
nášho logistického centra v Ostrave. Cieľom úplne zásadných zmien
v našom doterajšom logistickom systéme je modernizovať centrálny
sklad nábytkového kovania tak, aby vyhovoval súčasným i budúcim
požiadavkám na rýchlosť a kvalitu dodávok do všetkých európskych
krajín. Realizácia projektu povedie aj k výraznému skráteniu času
výdaja vašich objednávok.
Dvojnásobne väčší
V priebehu nadchádzajúceho roka zrealizujeme
ďalšie kroky vedúce k vybudovaniu moderných
skladovacích priestorov, ktoré budú vybavené
inovatívnymi technológiami. Súčasný a už prežitý model, keď centrálny sklad slúžil zároveň
ako výdajný sklad pre zákazníkov z ostravského regiónu, bude nahradený efektívnejším
riešením. Vznikne centrálny distribučný sklad
pre celú strednú Európu, plne vyhovujúci náročným logistickým požiadavkám obchodnej
spoločnosti v 21. storočí. Skladová kapacita
centrálneho skladu sa vďaka modernizácii zvýši o viac než 100 % a počet denne vychystaných položiek sa zvýši o takmer 70 %.

Dodávky do 24 hodín
Jedným z dôvodov rozšírenia a inovácie logistického areálu je zvyšujúci sa podiel zásielok pre zahraničné trhy, ako sú Poľsko alebo
Maďarsko. Našou snahou je zmeniť súčasný

spôsob vychystávania tovaru a zamerať sa
viac na plynulé spracovanie veľkého objemu
zákaziek podľa času objednania, s prihliadnutím na doručované vzdialenosti. Hlavným
kritériom je podstatne skrátiť dobu doručenia
a zaručiť dodanie do 24 hodín od objednania
tovaru i do zahraničia.

Nezávislý sklad pre Ostravákov
V septembri 2016 potom dôjde k ďalšej významnej zmene. Časť centrálneho skladu sa
osamostatní a vznikne tak nezávislý lokálny
sklad pre ostravskú oblasť. Naši zákazníci
z Ostravy a blízkeho okolia sa tak nemusia
obávať, že by prebudovanie centrálneho
skladu na medzinárodné logistické centrum
negatívne ovplyvnilo kvalitu či rýchlosť dodávok pre nich. Zákazníkom z ostravského
regiónu prinesú zmeny predovšetkým zrýchlenie obslužnosti v rozsahu celého sortimentu
nového lokálneho skladu. 


vedeli ste,
že ...
 fungujeme na skladovej ploche
takmer 10 000 m2?
 z nášho centrálneho skladu kovania
v Ostrave denne expedujeme zásielky
zo sortimentu viac než
12 000 položiek?
 z 15 000 lokácií vychystávame
zákazky, ktoré posielame v spolupráci
s rôznymi prepravnými spoločnosťami
do Českej republiky, na Slovensko,
do Maďarska, do Poľska a ďalších
krajín?
 pre Českú republiku a Slovensko
dnes zaisťujeme servis v dodacej
dobe do 24 hodín od objednania?
 V trojzmennej prevádzke pracuje
v skladoch viac než 100 ľudí a podľa
sezóny až 30 brigádnikov denne?
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Text: ZMG, Foto: Miroslav Dobias

Budujeme moderné
logistické centrum

REMESLO

„Táto práca sa dá robiť
len so srdcom,“
hovorí umelecký
stolár

Keď sme vstúpili do dielne umeleckého stolára Martina Šustáka, opantala
nás vôňa politúry, ktorá so starožitnými kúskami hneď navodila osobitú
atmosféru. Skromne pôsobiaci pán v zástere nás, tak trochu nesmelo,
pozval do svojej dielne a porozprával svoj príbeh o remesle, ktoré sa
pomaly stáva súčasťou minulosti.
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Ako by to vyzeralo, keby konzervátor- reštaurátor nebýval v historickom centre malého mestečka a, samozrejme, v meštianskom dome?!
V obývacej izbe, do ktorej nás najprv pozval,
nás hneď zaujali dva starožitné kredence. „Tie
patria zákazníkovi, ktorému ich mám obnoviť.
Práca reštaurátora je náročná na čas, preto tu
čakajú, kým dokončím rozrobené veci,“ odpovedá Martin Šusták na moju zvedavú otázku,
či sú jeho. Vysvetľuje nám, že jeho remeslo si
vyžaduje obrovský kus trpezlivosti, a keď nám
opisuje, čo všetko kredence čaká, uvedomujeme si, o akú mravčiu prácu ide. „Toto sa nedá
robiť bez srdca, teda bez vzťahu ako k materiálu – drevu, tak aj k samotnej práci. Ak by
to človeka nebavilo, tak presedlá na výrobu
kuchynských liniek,“ dodáva a s ľútosťou krúti
hlavou nad tým, že práve pre detailnosť práce
a nutnú precíznosť mnohé stolárske techniky
zanikli. „Kedysi majstri používali také stolárske
spoje, ktoré držali aj bez lepidla, aj bez skrutiek.
Dnes je prácou bežného stolára skôr formátovanie prefabrikovaných dosiek, potiahnutých
melanínom. S drevom sa stretáva málo. Dosky
sa zalepia, priskrutkujú a je to. Samozrejme, je
to rýchlejšie, no tie poctivé spoje v starožitnom

nábytku držia dodnes.“ Martin Šusták to vie posúdiť hlavne z hľadiska dlhoročnej praxe, ale aj
vďaka štúdiu.
Po tom, ako vyštudoval gymnázium, rozhodol
sa pokračovať ďalej na Strednej škole umeleckých remesiel pri Moravskom zemskom múzeu v Brne. Po skončení štúdia dostal prácu
v Múzeu Červený Kameň a odtiaľ sa posunul
do dielne starožitníka. Keď už cítil, že má dostatok skúseností na osamostatnenie sa, založil si
vlastnú živnosť a už 14 rokov pracuje sám. „Či
sa tým dá uživiť? Dá sa, ale opäť musím zopakovať, že človek za tým musí vidieť kus histórie,
musí to robiť s vášňou, tak aby ho to bavilo.
Keď som sa osamostatnil, rozšírilo sa to najprv
v rodine, potom medzi známych. Dostal som
prvé zákazky. Postupne sa o mojej práci dozve-

dalo čoraz viac ľudí. Dodnes som si nemusel
urobiť webstránku alebo inú reklamu na to, aby
o mne ľudia vedeli a zabezpečil som si robotu.
Mám jej vždy dosť,“ vysvetľuje umelecký stolár
a ukazuje nám zložené kúsky už priamo v dielni,
do ktorej sme sa presunuli.
Dielňa má skutočne osobitú atmosféru, akú nie
je vidieť v bežných stolárstvach. Určite je to aj
tým, že sa nachádzame v historickom dome,
ale svoje robia aj rôzne fľaštičky, starožitné kovania, zaujímavé dláta a, samozrejme, starožitné kúsky, ktoré čakajú na svoju obnovu. „Moje
vybavenie dielne je určené hlavne pre ručnú výrobu. Mám tu cirkulár i hobľovačku, ale nejaké
väčšie, zložité stroje nepotrebujem. Práve preto, ako som hovoril, že nepracujem s veľkými
prefabrikátmi, ale iba s drevom,“ ukazuje nám
stroje v dielni a otvára väčšiu skrinku na stene.
Sú v nej uložené rôzne pilníky, dláta, hoblíky,
kliešte a škrabky. Martin Šusták vidí moje očarenie skrinkou, ktorá v tejto dielni vyzerá tak
trochu rozprávkovo, a rozreční sa o nej. Vraj
bola kedysi základnou výbavou každého vyučeného stolára. On si ju urobil po vzore kamaráta, stolára, ktorý mu pred tými 14 rokmi, keď sa
osamostatnil, povedal, že to bude základ jeho

dielne. Okrem skrinky mi zrak padol aj na dlhé
dvere s krásnym kovaním. „Tie sú z kostola vo
Veľkých Levároch. Pre tento kostol som spolu
s kolegom reštauroval aj krásne barokové spovednice, akých nie je veľa. Na toto dielo som
najviac hrdý. Umiestnené sú v kostole, takže
by mali ešte dlho vydržať. Vidí ich široká ve-

záleží na tom, aký efekt chceme dosiahnuť.
V konečnom dôsledku ich môžu byť aj desiatky. „Táto práca sa jednoducho nedá urýchliť.
Ak by som si to aj chcel zjednodušiť a zrýchliť,
vypomstí sa mi to nejakou chybou. Umelecký
stolár musí proste pracovať trpezlivo a poctivo,“ dodáva Martin Šusták na záver. 
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Text: Zuzana Matúšová Girgošková, Foto: Tomáš Benčík a Helena Kurusová

rejnosť a stále slúžia ľuďom,“ dodáva s úsmevom. Pýtam sa ho, či práca, ktorú robí, nejako
ovplyvnila jeho osobnosť.
„Viac si vážim veci aj poctivú prácu ľudí. Práve
preto, že reštaurovanie je tak náročné na čas
a stojí to aj kopec námahy, človek inak pristupuje k materiálu, k hotovým dielam, a to nielen
stolárskym. Mám už jednoducho iné oči, iný
pohľad a vidím detaily, ktoré by bežný konzument nevidel. Neohúri ma pozlátka, a to naozaj
vo všetkom – aj v murárčine, aj pri kúpe nejakých vecí v obchode,“ vysvetľuje, a pritom si už
pripravuje politúru na dvierka od šijacieho stroja, ktoré si zákazníčka žiadala nielen obnoviť,
ale aj sfunkčniť. Navlhčí handričku a krúživými
pohybmi nanáša prvú vrstvu. Vraj tých vrstiev
má byť päť. V realite však nejde o presný údaj,

AKTIVITY PRE DETI

tip od nás:
V stolárskej dielni sa vždy
nájde odpad, ktorý by ste
vedeli ešte niekde zužitkovať. Napríklad na niečo, čo
poteší vaše deti. Navyše
výsledok ich poteší rovnako ako čas strávený s nimi.
Nafotili sme pre vás postup
na výrobu adventného
kalendára z recyklovaných
materiálov. Do jeho výroby
môžete zapojiť celú rodinu.

Trávme
spolu

viac času
 Odpad z plošného materiálu,
ako sú škárovky, preglejky,
MDF dosky... My sme použili
odpad z biodosky;
 24 najlepšie drevených
štipcov,
 24 malých ponožiek,
 24 malých sladkostí,
 1 stuhu a pripináčiky,
 tavnú pištoľ.

Čas prípravy
Závisí od toho, akých šikovných
pomocníkov doma máte. Nám
to trvalo 30 minút.
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Text: ZMG, Foto: Tomaš Benčík a Helena Kurusová

Čo budeme potrebovať?

1.

2.

Z odpadu, ktorý nájdete v dielni, si narežete
dosku približného formátu 50 x 50 cm.

3.

Tavnou pištoľou ich pripevníte na dosku. Je
to veľká zábava pre malých synov aj dcéry.

5.

Na zadnú stranu pripevníme dekoračnú stuhu,
na ktorej bude adventný kalendár visieť.

Na 24 drevených štipcov
napíšete čísla.

4.

Mamina môže štipcami prichytiť malé ponožky po vašich
deťoch, krstňatách alebo iných drobcoch, ktorí z nich už vyrástli.

6.

Do ponožiek vložíme obľúbenú dobrotu detí.
A spoločne sa môžeme tešiť na príchod Vianoc.
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Sledovať všetky novinky z ponuky
Démosu nie je jednoduché a my
to vieme. Našou filozofiou je vás
práve čo najviac odbremeniť.
Ako? Napríklad takými školeniami,
na ktorých získate dostatočný
prehľad, zorientujete sa a môžete
sa pýtať. No byť súčasťou Démosu
nie je len o školeniach, ale aj
o zábave. Okrem prednáškovej
miestnosti sme sa stretli aj
na majstrovstvách sveta v hokeji!

Spolu na školení
aj na hokeji

Všetko podstatné v jeden deň
Ako ste už mohli postrehnúť, tento rok nám
vyšiel nový Katalóg plošných materiálov 2015,
ktorý sme aktualizovali práve kvôli zaradeniu
nových produktov a modelov. Keďže ich nebolo málo, zorganizovali sme v Košiciach a Žiline
školenie s názvom „Novinky 2015 alebo všetko podstatné v jeden deň“. A veruže to tak aj
bolo. Za jeden deň sme prešli témy, ako napr.
čo nové od firmy Egger, prelistovali sme si aktuálny katalóg, povedali viac o technologickej
zmene pre Pracovné dosky Bučina, prešli nové
služby Démosu a ukázali sme si výhody a technológiu svietenia LED pásikmi. V druhej polovici
dňa sme sa venovali kovaniu. S tým súviselo

predstavenie Katalógu kľučiek 2015 a Katalógu
úchytiek 2015 i zoznámenie sa s novými produktmi od značiek Blum, Franke, Lehmann
a iné. Zúčastnené firmy získali Katalóg plošných materiálov 2015 zadarmo. Tento deň sme
využili aj na prezentáciu vŕtacích šablón od firmy Blum, ktoré mali zákazníci možnosť získať
s výraznými zľavami.

Umelý kameň v praxi
Teoretické školenia sa snažíme striedať s tými
viac praktickými. Jedným z nich bolo škole-

nie o spracovaní umelého kameňa GetaCore
v Košiciach, Žiline a v Bratislave. Školenie
viedol produktový manažér, ktorý získal skúsenosti priamo vo výrobnom závode WestagGetalit v Nemecku. Začínali sme teoretickou
časťou, v ktorej sa zákazníci dozvedeli, čo je
to GetaCore a v akých vyhotoveniach ho dodávame – od plátov cez pracovné dosky až po
typy drezov a ich príslušenstvo. V praktickej
časti mohli zákazníci vidieť prácu s umelým
kameňom, jeho prípravu, rezanie, lepenie, ohýbanie – tepelné tvarovanie, frézovanie hrany,
brúsenie, leštenie a najmä opravu. Účastníci
školenia získali po preskúšaní certifikát, ktorý
ich oprávňuje kvalifikovane pracovať s umelým
kameňom GetaCore.

V prvej polovici roka šlo o veľa, a to nielen v hokeji, ale aj v Démose. Pre zákazníkov, ktorí si
zakúpili tovar značky Servoll v hodnote nad
1 200 eur, sme pripravili zaujímavú pozornosť –
celodenný lístok na dva zápasy MS v ľadovom
hokeji v Ostrave s dresom slovenskej reprezentácie. A keďže Démos myslí na celý servis,
tak aj s dopravou na miesto konania! A či šlo
o veľa? O napínavý zápas Slovensko verzus
Nórsko a Rusko verzus Dánsko. Aj napriek
tomu, že naši tento zápas prehrali, mali sme
skvelú príležitosť stretnúť sa a zažiť jeden vynikajúci deň plný športových dojmov a zážitkov.
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Text: ZMG, Foto: Miroslav Dobias

Dostali sme vás na majstrovstvá
v hokeji!

Súťaž
Vyhrajte víkendový pobyt
pre 2 osoby v Terchovej
Pošlite nám
fotografiu
vami realizovaného interiéru
a ste v hre
o hodnotné
ceny.

1. cena

Víkendový pobyt
pre 2 osoby v Terchovej

Pobyt zahŕňa:
 ubytovanie pre dve osoby
na dve noci,
 polpenziu, raňajky,
 prehliadku pivovaru,
 pivné menu.

V HODNOTE

250 €

Kuchyne, obývacie zostavy, vstavané skrine,
zaujímavé riešenia a detaily - to všetko bude
hodnotiť odborná komisia zložená z architektov,
dizajnérov, produktových manažérov
a nezávislých osôb. Najkrajšia realizácia vyhrá
víkendový pobyt v penzióne Vŕšky v Terchovej
s prehliadkou prvého horského pivovaru na
Slovensku. Ďalšie realizácie budú ocenené
darčekovými predmetmi značky Démos.
Do súťaže zaradíme všetky fotografie, ktoré budú doručené
na adresu Démos trade, Dolné Rudiny 8516/41C,
010 01 Žilina, alebo elektronicky na e-mailovú adresu
inspiracia@demos-trade.com označené heslom
„Inšpirácia“, v termíne od 1.11. do 31.12.2015. Mená
výhercov uverejníme v najbližšom čísle časopisu.

2. cena

Cestovná taška

3. cena

USB kľúč 16 GB

4. - 5. cena
darčekové
predmety
Démos trade
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akciová
ponuka

skvelá
cena
0,22€*

bez
DPH

0,26 € s DPH

Súprava je zložená z: FGV záves naložený
110° + FGV podložka H2 a skrutky.
Balenie obsahuje 500 ks závesov
a 500 ks podložiek.
*Uvedená cena je za 1 ks súpravy, ktorá obsahuje FGV záves a podložku.

Ponúkame 80 druhov
veľmi kvalitných tavných lepidiel na báze
EVA i PUR do všetkých
typov olepovačiek.
Správny výber lepidla
závisí vždy na type
stroja a teplote prostredia.
Dorus KS 351
transparent, 25 kg, 40260

108,30€

bez
DPH

129,96 € s DPH

Aplikátor dupľovacej
pásky + dupľovacia
páska, 25 m. 275865

25,90€

bez
DPH

31,08 € s DPH
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Fixačná fólia 500 mm,
2,1 kg. 80365

3,30€

bez
DPH

3,96 € s DPH

Univerzálny obalový materiál, ktorý umožňuje rýchlo
a kvalitne zabaliť rôzne druhy
tovaru a tým minimalizuje
škody pri preprave.

Akciová ponuka je platná od 1.11. do 31.12.2015 alebo do vypredania zásob.
Na uvedené ceny nie sú poskytované partnerské zľavy.

Foto: Demos, www.shutterstock.com

Nový spôsob duplovania plošných materiálov. Vďaka rýchlosti a okamžitej počiatočnej
pevnosti šetrí čas a peniaze.
Nanáša sa len na jednu stranu
lepeného spoja.

Poľsko
Liberec
Litoměřice

KATOWICE

Sadová

PRAHA

Slovensko

Opava

Třebotov
Třeb
ř

OSTRAVA

Olomouc

Havlíčkův Brod

Uh. Hradiště

Opařany
Brno

ŽŽILINA
ŽIL
IL

Trenčín

Michalovce

Košice
Zvolen
Trnava

Nitra

Bratislava

Česká republika
Maďarsko

STREDISKÁ
Žilina:
Dolné Rudiny 8516/41C
010 01 Žilina
tel.: (+421) 0412 850 040
fax: (+421) 0412 812 011
e-mail: dispecing.zilina@demos-trade.com

Košice:
Južná trieda 72
040 01 Košice
tel.: (+421) 0552 850 150 (151)
fax: (+421) 0556 783 978
e-mail: dispecing.kosice@demos-trade.com

Michalovce:
Vihorlatská 2
071 01 Michalovce
tel:
(+421) 0562 850 120
fax: (+421) 0566 426 535
e-mail: dispecing.michalovce@demos-trade.com

Trnava:
Nitrianska cesta 5
917 01 Trnava
tel.: (+421) 0335 545 053
fax: (+421) 0332 812 023
e-mail: dispecing.trnava@demos-trade.com

Nitra:
Novozámocká 252
945 05 Nitra-Doľné Krškany
tel.: (+421) 0362 850 010
fax: (+421) 0366 396 508
e-mail: dispecing.nitra@demos-trade.com

Trenčín:
K Výstavisku 13
912 50 Trenčín
tel.: (+421) 0322 850 150
fax: (+421) 0327 444 162
e-mail: dispecing.trencin@demos-trade.com

Zvolen:
Lučenecká cesta 3559
Zvolen (oproti Bučina ddd)
tel.: (+421) 0452 861 254
fax: (+421) 0452 812 003
e-mail: dispecing.zvolen@demos-trade.com

Bratislava:
Stará Vajnorská 139
831 04 Bratislava
tel.: (+421) 0220 863 225
fax: (+421) 0220 863 226
e-mail: dispecing.bratislava@demos-trade.com

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ
SK: Démos trade, s.r.o., Dolné Rudiny 8516/41C, 010 01 Žilina, Slovensko

PL: Demos trade, Sp. z o.o., ul. M. Karłowicza 13/6, 40–145 Katowice, Polska

Zákaznícke centrum (príjem objednávok nábytkového kovania):

Biuro Obsługi Klienta:

tel.: 0800 004 206

tel.: +48 327 302 313

fax: 0800 004 207

e-mail: objednavky@demos-trade.com

CZ: Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava Kunčičky, Česká republika

fax: 00 800 420 1215

e-mail: zamowienia@demos-trade.com

HU: A megrendelések központi felvétele

Zákaznické centrum (příjem objednávek nábytkového kování):

Démos trade, a.s., Škrobálkova 630/13, 718 00 Ostrava-Kunčičky, CZ

tel.: +420 596 223 470

tel.: 06 800 18 726

fax: +420 596 223 471

e-mail: objednavky@demos-trade.com

www.demos-trade.com

fax: 06 800 18 727

e-mail: megrendelesek@demos-trade.com

Úchytky, vešiaky,
kľučky

Dizajn,
čisté línie,
zmyselnosť,
kvalita.

Najnovšie trendy, moderný a klasický dizajn, široká škála povrchov. Vyberie si každý. A keď sa pridá kvalita spracovania,
nie je čo riešiť. Vyberte si nové možnosti, nový vzhľad. Vyberte si TULIP.

www.tulip-design.com

