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Úplne nový Katalóg  
úchytiek a vešiakov 

Získajte aj vy úplne nový katalóg úchytiek. Nájdete v ňom ucelenú ponuku 
úchytiek počnúc modernými, cez klasické až po rustikálne. Nechýbajú ani 
zápustné a úchytkové profily. V katalógu rovnako nájdete vešiaky, ktoré 
sú dizajnovo zladené s úchytkami. Dokážete tak zákazníkovi  ponúknuť 
realizáciu viacerých prvkov v jednom štýle. Zákazníkovi tak dáte to, čo je 
v dnešnej dobe najdôležitejšie. Kompletné riešenie.
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Kuchyňa v tvare „L“. 
Kuchyňa v tvare „L“. Pre niektorých stolárov rutina a pre 
niektorých výzva. Obe skupiny uspokojíme našimi člán-
kami, v ktorých ponúkame rôzne pohľady na vyrieše-
nie hluchého rohu. V tomto vydaní sme sa zamerali na 
predstavenie nových produktov, ktorými môžete zákaz-
ky „vyšperkovať“ a vytvoriť z kuchynskej linky umelecké 
dielo. Začítajte sa do rozhovoru s riaditeľom plošných 
materiálov Marekom Kolářom a nájdete hneď niekoľko 
inšpirácií ako na to. Dizajn kuchynských liniek rýchlo 
napreduje a rúca zaužívané postupy. Príkladom sú ul-
tra tenké kompaktné dosky, ktoré sa skvele hodia na 
pracovnú dosku do kuchyne. Rovnako tak aj priestor 
za pracovnou doskou už nie je výhradne určený pre 
keramický obklad. Pozrite si možnosti využitia rôznych 
zásten. Aby ste boli v obraze, aké trendy v plošných ma-
teriáloch dnes hýbu svetom, ponúkame vám reportáž 
zo svetového veľtrhu Interzum 2017. Za prečítanie stojí 
článok o čakárni v nemocnici, kde výskumníci vymenili 
koženkové sedadlá a sklenené stolíky za surové drevo. 
Výskumom chceli dokázať, že drevo je vysoko hygie-
nické. Nezabudli sme ani na oddychové čítanie, na fo-
to-postup. Spolu s deťmi môžete vyrobiť vtáčie búdky, 
využiť tak odpad z dielne a naplniť čas strávený s rodi-
nou. Dlhé zimné večery sú ideálne na oddych a začíta-
nie sa do časopisu. Nová inšpirácia vás k tomu naladí 
a zároveň zorientuje v najnovších trendoch a produk-
toch. Prajeme vám príjemné čítanie.   



Využite výhody barového pultu
Barový pult sa hodí do malých aj veľkých kuchýň. V ma-
lých môže nahrádzať jedálenský stôl, vo veľkých priestor 
kuchyne prehľadne „rozzónuje“. Pracujúci ľudia uvítajú 
tento priestor na rýchle raňajky. Barový pult zväčšuje od-
kladaciu aj pracovnú plochu. Zároveň prepája „kuchára“ 
pri varení s jeho spoločnosťou, napríklad manželov deba-
tujúcich pri chystaní večere. Nerezové konzoly k barovému 
pultu sú funkčným doplnkom, ktorý sa hodí do väčšiny 
kuchýň. Sú stabilné a univerzálne. V jednom balení sú dve 
konzoly o veľkosti 200 mm. V ponuke sú oválne a hranaté, 
kolmé alebo šikmé. 

Špeciálna doska 

na opláštenie striech
Egger Roofing Board je špeciálne 
vyvinutá doska na opláštenie striech. 
Panel Eger OSB3 má profilovanie 
na hranách, ktoré umožňuje rýchlu 
a presnú inštaláciu pevného podkladu 
pre strešné krytiny. Rozmery dosky 
sú len 2400 x 600 x 12 alebo 15 mm 
a 2800 x 600 x 12 mm. Polodrážka 
a perodrážka s integrovanou 2 mm 
dilatačnou škárou sú unikátnym rieše-
ním. Umožňujú vyrovnávanie výškových 
rozdielov medzi krokvami. Vďaka tomu 
je inštalácia až o 30 % rýchlejšia v porov-
naní s OSB doskami s rovnou hranou. 

Okrem toho potrebujete menej úsilia 
a menej upevňovacích prostriedkov. 
V konečnom dôsledku to znamená, 
že nekonečná inštalácia minimalizuje 
odpad pri rezaní. Doska spĺňa normy 
pre zastrešenie, pretože je odolná voči 
vlhkosti a lepidlovému systému použité-
mu pri výrobe. Výhodou je aj malá šírka 
panelu, ktorá umožňuje bezpečné ucho-
penie a prepravu na strechu. Okrem 
iného to znamená efektívnu inštaláciu 
jedným pracovníkom. Dvanásťkilogramo-
vý panel hravo prenesie jeden človek. 

Domyslite každý detail
Najčastejšou prioritou, ktorou sa klienti 
zaoberajú, je vzhľad kuchyne. Myslia 
na dizajn dvierok, úchytiek, ale aj obľúbe-
ných zásten. Do štýlovej zásteny v štýlovej 
kuchyni by ste mali dať aj štýlovú zásuvku. 
Po domyslení a realizácii aj týchto pod-
statných detailov získa kuchyňa celistvý 
vzhľad. Jedným z vkusných a kvalitných 
riešení je Versahit 2 x 230V vo vzhľade 
brúseného hliníka. Zapustená, nenápadná 
a pritom luxusne príťažlivá.

335280 Konzola kol-
má hranatá 200 mm, 
nerez, 11,2992 €

311931 Versahit 2x230 V, brúsený 
hliník. Cena: 62,72 €

Uvedené ceny sú v € bez DPH a platia na ne partnerské zľavy, okrem akciových cien. 4 jeseň/zima 2017
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Elegantný a výkonný 
Vstavaný výsuvný odsávač pár Franke 
Telescopic FTC 601 BK/GL v čiernej farbe od-
vetrá všetky nežiaduce pary a vône z vašej ku-
chyne. Zároveň dostatočne osvetlí varnú dosku. 
Montážna šírka je klasická – 60 cm. Má dva 
posuvné recirkulačné prepínače. Osvetlenie má 
halogénový filter so žiarovkami 2 × 28 W/230 V.

Pevné spoje
Medzi tipmi na nákup vám ponúkame pevné kovové uholníky, ktoré majú už vyvŕtaný otvor 
na skrutku. Ich súčasťou je aj krytka v rôznych odtieňoch. Spojovací uholník ECO môžete 
prispôsobiť každému nábytku. Krytky nájdete v bielej, brezovej, hnedej, calvados, bukovej, 
sivej a čiernej farbe.

Skladacie dvere 
na jeden pohyb

Skladacie dvere s kovaním WingLine sú komfortným 

riešením, pri ktorom vám stačí letmý pohyb a dvere 

s elegantnou ľahkosťou ukážu obsah skrine. Vďaka 

prevratným mechanizmom Push to move a Pull to 

move spočíva otváranie na jednom pohybe. Zapôsobí 

panoramatickým efektom! Otváranie a zatváranie sú 

tlmené a chod kultivovaný. Pri otvorení majú dvere  

MALÝ presah do svetlej šírky. Umožňuje to efektívne 

využitie vnútorného priestoru. Kovanie je vhodné pre 

dvere s dvoma krídlami, a to na skrine do spálne, 

kuchyne aj kancelárie. Dvere môžu mať mecha-

nizmy Push to move, Pull to move a Pull to move 

Silent. Hmotnosť krídla môže byť až 25 kg a výška 

až 2 400 mm. Šírka krídla môže mať až 600 mm, čo 

znamená maximálnu veľkosť skrine 2 400 x 2 400 mm. 

Celková plocha prístupu je potom 6 m2.
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279274 Uholník spoj. ECO 
kov s krytkou čiernou

279275 Uholník spoj. ECO 
kov s krytkou breza

337926 Uholník spoj. ECO 
kov s krytkou svetlosivou

279271 Uholník spoj. ECO 
kov s krytkou bielou

279272 Uholník spoj. ECO 
kov s krytkou tmavohnedou

279273 Uholník spoj. ECO 
kov s krytkou buk

318521 Odsávač pár Franke, FTC 601 
WH/GL, biely. Cena 132,50 €.
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Päť tipov  
pre modernú kuchyňu 
so super trvácnou kompaktnou doskou

1. Elegantná čierna s drevom

Dizajnéri síce neustále prichádzajú s  novými 
módnymi hitmi, pri plánovaní nadčasovej kuchyn-
skej linky je dôležité staviť na zdravý stred a držať 
sa niekoľkých zásad. Čistým líniám a bielej farbe 
postupne konkuruje a zároveň ich vyvažuje zdan-
livý chaos a čierna. Biela interiér presvetľuje a pri-
dáva mu na exkluzivite. Hitom roka 2018 je ele-
gantná čierna. No ak chceme docieliť nadčasovú 
kuchyňu, kombinujme ju s masívom. Zaujímavé 

sú odtiene čiernej na pracovnej doske a korpu-
soch skriniek s  masívnymi skrinkovými čelami. 
Oba materiály sa vzájomne podporia a vyniknú. 
Pre kontrastnejší a čistejší vzhľad sa hodia svetlé 
listnaté dreviny s  menej dominantnou kresbou 
dreva, ako javor či breza. Väčšiu hĺbku a uzemne-
nie dosiahneme kombináciou čiernej kompakt-
nej pracovnej dosky a korpusov s borovicovými 
dvierkami. Čierna podčiarkne kresbu dreva a dre-
vo eleganciu čiernej dosky. 

Prinášame vám trendy, ktoré budú 
dominovať kuchyniam v roku 2018. 
Vyhráva praktickosť, trvácnosť 
a elegancia. Do popredia sa dostáva 
škandinávsky industriálny štýl na 
vyváženie usporiadaných čistých 
kuchynských liniek. Ten prináša 
zdanlivý chaos a surovosť. K tomu sa 
výborne hodia moderné kompaktné 
dosky, trvácne a elegantné.

Trendy  
kuchynských liniek  

na rok  2018
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2. Jedinečný hliník
Čo tak hliník na pracovnej doske?! Od-
vážne? Zároveň veľmi IN. Kompaktná 
doska s hliníkovým povrchom je špeci-
álne ošetrená proti škrabancom. Je to 
jedinečný a autentický povrch, ktorý sa 
hodí do industriálne ladených kuchýň. 
Charakteristickou črtou pre tento štýl je 
vzhľad továrenských hál, priznané suro-
vé materiály – drevo, betón, odhalené 
tehly a dokonca aj potrubia. Mottom je 
udržať dizajn na uzde, tak aby vynikol 
tvar, funkcia a estetika.

3. Priznajte surovosť 
materiálu
Kompaktné dosky sa na pracovné dosky mi-
moriadne hodia. Ľahko sa udržiavajú a   bez 
stôp opotrebovania vydržia aj vysokú záťaž. 
Jednoducho, pri kompaktných doskách na pra-
covných plochách sa môžete v  kuchyni smelo 
pohybovať bez obáv zo škrabancov a  odretia. 
Výhodou kompaktnej dosky je malá hrúbka. 
Pracovná doska z nej vyrobená pôsobí elegant-
ne. Ladí s industriálnym štýlom. Svetoví dizajnéri 
ponúkajú odvážne kombinácie tenkej kompakt-
nej dosky v  univerzálnych farbách so surovými 
materiálmi, ako sú betón, tehla či kov. Nechajte 
vyznieť autentickosť materiálov kompaktnej dosky 
v unifarbách miesto imitácie dreva. V  industriál-
nom štýle s otvorenými policami a  skrinkami je 
vhodné, ak použité materiály majú nerušivú farbu 
a prirodzený vzhľad, aby spolu s taniermi, hrnca-
mi, naberačkami a i. nepútali ešte viac pozornosti. 
Nebojte sa experimentovať a nezakrývajte prvky, 
ako je betónová či tehlová stena. Takáto kuchyňa 
vyznie sviežo a moderne. Na jej zateplenie sa ho-
dia doplnky ako drevené otvorené police, veľké 
a hrubé drevené dosky na krájanie. 

4. Hit roka 2018!
Oproti lesklým povrchom trh ponúka tie 
matné. Tento rok je hitom hlboká matná. 
Kompaktné dosky s týmto povrchom dajú 
kuchynskej linke zamatový vzhľad a vy-
kúzlia príjemnú atmosféru. Vhodná je ich 
kombinácia s masívnym drevom, ktorého 
povrch je prirodzene nerovný. Zaujímavý 
charakter dosiahnete kombináciou mat-
nej pracovnej dosky, masívnych dvierok 
a otvorených políc. 

TIP
od nás
Povrch hliníkovej dosky

Povrch matnej dosky

7 facebook.com/demostradeslovensko       youtube.com/demostrade



5. Stavebnicová kuchyňa
Kompaktné dosky sa nedajú spájať bez škár. 
Dizajnéri radia – nič nemaskujte. Zdanlivú ne-
výhodu využite ako výhodu. Ak je kuchynská 
linka pridlhá a pracovnú dosku potrebujete nad-
pojiť, škáry v pravidelných intervaloch priznajte. 
Dôležité je, aby lícovali s jednotlivými spodnými 
a vrchnými skrinkami, akoby každá skrinka mala 
svoj kúsok pracovnej dosky. Pri takomto dizajne 
vznikne stavebnicový efekt. Podčiarknu sa ge-
ometrické tvary, pravidelnosť a  usporiadanosť. 
V tomto prípade odporúčame tenkú kompaktnú 
dosku v unifarbe kombinovať s laminovanými či 
fóliovými dvierkami. Pre odvážnych je tu mož-
nosť kombinovať unifarbu s  výraznou modrou, 
horčicovo žltou či ružovou. Dvojfarebná staveb-
nicová kuchyňa bude navyše veľmi praktická 
vzhľadom na údržbu aj odolnosť. Takáto kuchy-
ňa sa výborne hodí do rôznych prevádzok, ku-
chyniek v  kancelárskych priestoroch s  veľkou 
záťažou. Farebnosť môže byť témou diskusie 
zákazníkov či zamestnancov. 
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Čo tvorí kompaktnú dosku?
Ide o kvalitný doskový materiál s veľkou pevnosťou. Základom je čierne alebo 
biele jadro, na ktorom je obojstranný dekor. V ponuke je vyše 200 rôznych 
dekorov. Viditeľné jadro môže obsahovať i niekoľko vrstiev hliníka, čo vytvorí 
zaujímavý efekt a zvýši pevnosť. Jej hrúbka ako pracovnej dosky je 10 alebo 
12 mm. Výrobcovia by mali pri jej manipulácii rátať s vyššou hmotnosťou – 
1 300 kg/m3. Tieto dosky sú vhodné do moderných alebo lepšie povedané 
až technicistických a extravagantných interiérov. Využívajú sa aj ako deliace 
steny, na fasádach a balkónoch. Vyrábajú sa z nich priečky, pulty, bary alebo 
vybavenie do nemocníc a sanitárnych priestorov.

Tieto dosky odolávajú extrémnym teplotám od – 80 až 
do + 120 °C, ale na druhej strane to znamená, že sa ne-
dajú tepelne tvarovať a spájať bez škár. Vhodné sú ako 
do interiéru, tak aj do exteriéru. Výrobcovia garantujú 
odolnosť proti nárazu a oderu, ako aj proti vode a vlh-
kosti, dokonca i proti chemikáliám. Spoľahnúť sa môžete 
na to, že doska bude mať rozmerovú stálosť. Vzhľadom 
na vysokú odolnosť a mnohé výhody je potrebné počítať 
s jej vyššou cenou.

V skratke:
+ absolútna odolnosť proti vode, 
+ vyšší stupeň hygieny,
+ moderný vzhľad,
+ široká škála dekorov,
+ široká ponuka hrúbok (od 3 do 13 mm),
‒ vyššia cena (od 58,79 €/m² pri 10 mm šírke),
‒ nie všetky dekory na sklade, 
‒ dlhší čas dodania (5 týždňov),
‒ vyššia hmotnosť v porovnaní s drevotrieskou 

(merná hustota cca 1 350 kg/m3).

Hlavné výhody  
a nevýhody
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Farby hovoria 
o našom nastavení
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Interiér nemusí byť vždy len v uni-
verzálnych monotónnych farbách. 
Naopak – svojou farebnosťou môže 
príjemne prekvapiť. Zároveň viete 
farbami vyjadriť svoj postoj k životu. 
Tri základné tipy, kedy môže byť 
nábytok aj inej ako bielej farby.

Farby smelo, ale s bielou
Vaša kuchynská linka, vstavaná skriňa či stena 
v obývačke môžu byť sviežo farebné. Farbu, kto-
rú si zvolíte, je však dobré nechať vyznieť ako je-
dinú. Dosiahnete to tým, že steny miestnosti ne-
cháte v nerušivej bielej a jej odtieňoch. Rovnako 
by nerušivá, skôr neutrálna, mala byť aj podlaha. 

Drevom nič nepokazíte
Farebné nábytkové dvierka vždy pekne vyniknú 
pri masívnom dreve. Je to kombinácia moder-
ného materiálu s  tradičným. Dohromady dáva 
hodnotu a  svieži vzhľad. Drevená podlaha, ob-
klad steny alebo korpusy skriniek sú neutrálnym 
podkladom pre pestrý nábytok. Navyše, hladké 

lesklé plochy sa zjemnia nepravidelnou drsnej-
šou štruktúrou dreva.

Do ktorej farby áno
S niektorými farbami opatrne a  do niektorých 
smelo. Báť sa nemusíte hlavne pastelových od-
tieňov od marhuľovej cez jemne modrú. S  vý-
raznými farbami opatrne. Sýto červená môže 
v  prehnanej miere pôsobiť agresívne a  rušivo. 
Tmavomodrá v tmavom interiéri zas chladne. Pri 
výbere farieb sa riaďte hlavne pocitmi: ktorá far-
ba na vás pôsobí príjemne a ktorá sa hodí skôr 
do časopisov s tipmi na extravagantné bývanie. 
Myslite na to, že vo vašej obývačke, kuchyni či 
spálni budete tráviť čas vy a nie dizajnéri.

Chameleón medzi dvierkami
Až 200 základných odtieňov zamatovo matných 

i exkluzívne lesklých ponúka Trachea. Z lakova-
ných dvierok T.lacq vytvára skutočného dizaj-
nového chameleóna. Umožní vám úplne pri-
spôsobiť nábytok vašim farebným predstavám. 
Nudu na dvierkach zaženiete aj jemnými alebo 
odvážnymi vyfrézovanými motívmi. Od mierne 
zošikmených tvarov cez jemné až po výrazné, 
hlboko frézované motívy. Pozor! Nie na každých 
dvierkach farba, lesk alebo hlboký mat vyniknú. 
Za oslnivým vzhľadom lakovaných dvierok, ktoré 
dodajú každému interiéru šmrnc exkluzivity, stojí 
najmä kvalitné spracovanie. Trachea nanáša lak 
v štyroch vrstvách o gramáži 200 až 220 g na 
m2. Po jeho zaschnutí prebieha opätovné brúse-
nie. Nerozhoduje pritom počet vrstiev, ale práve 
správne množstvo laku. S kvalitnými dvierkami 
sa nebojte urobiť z  vášho nábytku naozaj jedi-
nečný originál! 
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Kuchyňa je 
ako automobil 
Pri konfigurácii myslite na každý detail

Náplň práce stolárstva sa 
dnes oproti minulosti vý-
razne zmenila. Kuchynská 
linka už dávno nie je len 
o výrobe skriniek, ale 
o kompletnej realizácii 
na kľúč, kde sa myslí na 
každý detail. S riadite-
ľom plošných materiálov 
Marekom Kolářom sme 
sa stretli, aby nám rozšíril 
prehľad o možnostiach 
modernej kuchyne. Takej, 
ktorú vie stolárstvo pri-
praviť samo a nevytvára 
priestor pre iné profesie 
a produkty z obchodných 
reťazcov a ktorej kvalita je 
pre stolárstvo tou najlep-
šou reklamou. 
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Výroba kuchynských liniek je teraz niekde 
na prechode z výroby spomínaných 
kuchynských skriniek ku kuchyniam 
s kompletným vybavením. Prečo je pre 
stolárstvo výhodné ponúkať viac? 
Začal by som tým, že obchodné reťazce majú vý-
hodu v tom, že dokážu hotové produkty a hoto-
vý nábytok ukázať. Klient má hneď aj predstavu 
o cene. Čo však nedokážu ponúknuť, je indivi-
duálny prístup a kuchyňa na mieru. Taká, ktorú 
netvorí len nábytok na vyplnenie priestoru. Aj 
keď stále pretrváva mylný názor, že kuchyňa na 
mieru je tá od steny po stenu. Moderná kuchyňa 
na mieru by mala byť ergonomická, teda prispô-
sobená pohybu a  rozmerom konkrétneho člo-
veka. Mala by mať efektívne riešený odkladací 
priestor, ľahký prístup a ovládanie. Stolár je ten, 
kto klientovi radí. Smeruje ho k najnovším tren-
dom, aké zariadenie vybrať, aby sa klient nemu-
sel zohýbať či naťahovať. Samozrejme, sú to fi-
nančne náročnejšie zákazky. Často sa stretávam 
s tým, že zákazníci tlačia stolára k tomu, aby bola 
cena čo najnižšia. Potom šetria práve na tom, 
čo zaručuje kvalitu života v kuchyni. Je pravda, 
že niekedy ľudia naozaj nemajú zdroje. Ale na-
opak, ak príde zákazník, ktorý má peniaze na 
kvalitnú kuchynskú linku, tak mu ju ponúknite. 
Na stolárstvach, ktoré ponúkajú komplet vyba-
vené kuchynské linky, vidím, ako každým rokom 
rastú. Paradoxne tie firmy, ktoré ponúkajú hlav-
ne lacné kuchynské linky, stagnujú. Podľa mňa 
to, čo stolárstvo posúva, je spokojnosť zákazníka 
a jeho referencia.

Väčšina ľudí najviac rieši vzhľad kuchyne, 
teda čelné dvierka. Ponuka čelných 
dvierok sa za ostatné roky výrazne 
rozšírila, aké sú aktuálne trendy?
Kedysi sa najčastejšie používali dvierka s  3D 

vyfrézovanými tvarmi. Tento typ čelných plôch 
čiastočne nahradili dvierka z  laminovanej dre-
votriesky. Veľmi obľúbené sú aj dvierka z dyho-
vaných materiálov, či už klasických alebo rôzne 
drásaných a škrabaných. Hrubá štruktúra dyho-
vanej dosky je na nerozoznanie od skutočného 
masívu. Stále sú veľmi obľúbené aj dosky vo 
vysokom lesku. Zákazník si môže vybrať vysoko 
odolné dvierka alebo tie s najväčšou rovinatos-
ťou povrchu. Laminované dosky prešli veľkým 
vývojom a ich úroveň stúpla. Výber je široký, od 
najlacnejších a  najzákladnejších po tie s  veľmi 
kvalitným povrchom, napríklad so synchronizo-
vanou štruktúrou alebo dosky vo vysokom lesku. 
Chcem tým povedať, že aj pri použití štandard-
ných laminovaných dosiek môžeme docieliť štý-
lovú kuchyňu. Z lesku si stolári obľúbili povrchy 
Senosan alebo Perfect Sense. Ja by som rád 
vyzdvihol relatívne nový trend, a to matné štruk-
túry. Mojím obľúbeným produktom je materiál 
XM Xtreme Matt, ktorý je špecifický tým, že ne-
vidieť na ňom odtlačky prstov a  je odolný voči 
škrabancom. 

„Na stolárstvach, ktoré 
ponúkajú komplet 

vybavené kuchynské 
linky, vidím, ako každým 
rokom rastú. Paradoxne 
tie firmy, ktoré ponúkajú 
hlavne lacné kuchynské 

linky, stagnujú. Podľa mňa 
to, čo stolárstvo posúva, 
je spokojnosť zákazníka 

a jeho referencia.“

Môžete porovnať ceny jednotlivých 
dvierok?
Základnou možnosťou sú dvierka z  laminova-
ných dosiek s cenou približne 20 až 30 eur za 
m2. Okrem ceny je veľkým argumentom široká 
ponuka dekorov a rýchla dostupnosť. V Démos 
trade ponúkame zhruba 400 dekorov takýchto 
dosiek. Drahším variantom sú už spomínané 
3D fóliované dvierka s cenami 50 eur až 90 eur, 
ktoré ponúkajú oproti laminovaným doskám 
možnosť využiť rôzne tvary v kombinácii s deko-
rom. Nasleduje samotná téma vysokých leskov, 
kde by som odporúčal využiť ponuku hotových 
dvierok Senosan. Tie ponúkame ako vlastný vý-
robok „Dvierka Démos“, s cenami okolo 50 až 
70 eur za m2. Zaujímavým riešením je využitie 
dyhovaných dosiek, medzi ktorými aktuálne 
vynikajú brúsené a drásané. Ich ceny sú veľmi 
rozdielne. Záleží od vstupného materiálu a aj od 
toho, akú povrchovú úpravu stolár zvolí. Cena sa 
môže pohybovať v rozmedzí od 50 eur po 130 
eur, čo sú sumy približne rovnaké ako pri hlad-
kých lakovaných plochách v tej najvyššej kvalite. 

Chodievate na rôzne výstavy a veľtrhy. Čo 
je dnes TOP medzi pracovnými doskami?
V praxi dominujú postformingové dosky. Je to pre 
ich dobrý pomer ceny a  výkonu a  jednoduchú 
montáž. Výhodou je aj široká ponuka dekorov 
a  dostupnosť príslušenstva, ako sú zásteny, tes-
niace lišty a hrany. I tu dochádza v ostatnom čase 
k obrovským posunom a výrobcovia prichádzajú 
so zlepšeniami v štruktúrach, ako sú synchronizo-
vané štruktúry drevín alebo veľkoplošné štruktúry 
kameňa, ako je bridlica. Vo svetovom dizajne sú 
„IN“ HPL kompaktné dosky. Zákazníkovi, ktorý 
chce luxusný interiér, je dobré ponúknuť aj túto 
možnosť. Ich výhodou je, že môžu byť veľmi tenké, 
pri kuchynských doskách spravidla 12 mm. Pre 
celkový vzhľad a  dizajn je to podstatná zmena. 
Odolnosť týchto dosiek je vyššia než postformin-
gových. Viac-menej hlavným dôvodom ich využi-
tia je vzhľad. V ponuke máme dosky s dekorom 
kameňa, ďalej hladké dosky a dosky ako mramor 
či betón. Ďalšia možnosť je použiť masívne dosky. 
Škárovky máme v dĺžkach 4 m, v drevinách buk, 
dub a jaseň. Uspokoja zákazníkov, ktorí majú po-
zitívny vzťah k prírodným materiálom. K nim od-
porúčame na ošetrenie povrchu TOP olej z našej 
ponuky. Je hygienický a nezávadný, preto je vhod-
ný aj na ošetrenie hračiek, a teda aj na ošetrenie 
plôch, ktoré sú v kontakte s potravinami. 

Kompletný produkt je aj o tej časti 
kuchyne, ktorá bola ešte donedávna 
parketou obkladačov. Priestor za 
pracovnou doskou. Aké možnosti 
a najnovšie trendy sú v oblasti 
kuchynských zásten? 
Áno, donedávna to bolo hlavne o keramickom 
obklade, ktorý tiež prešiel vývojom. Namiesto 
malých „dlaždičiek“ nájdeme dnes na trhu 
veľkoformátové keramické dosky. Teda veľké 
plochy s minimom škár. Čo však hrá proti nim, 
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A zatvorenie stlačením tlačidla (Servo-drive).

Otvorenie ľahkým zatlačením dvierok 

Kuchyňa Mareka Kolářa sa nesie v najmodernejších trendoch. Unifarba vo vysokom lesku kombino-
vaná s drevodekorom. Nechýba zladená zástena a LED osvetlenie.

je vysoká cena. Laminované zásteny sú pri po-
rovnaní kvality a  ceny veľmi výhodné. Rýchlo 
sa montujú a podstatné je aj to, že ich ponúka-
me ku všetkým dekorom pracovných dosiek. 
Výhodou je možnosť zladiť pracovnú dosku so 
zástenou. Kuchyňa by nemala byť kombináciou 
mnohých farieb. Ak máme jeden dekor na dvier-
kach, druhý na pracovnej doske a ďalší na kor-
puse, tak odlišná zástena môže byť štvrtou „far-
bou“. Naopak, pre tých, ktorí majú radi kontrast, 
odporúčam kovolamináty, ako brúsený nerez či 
hliník. Sú vysoko odolné, a to aj voči poškraba-
niu. Môže sa použiť aj sklenená zástena, ale aby 
si stolár vystačil sám so svojím náčiním, odpo-
rúčam Rauvisio Crystal Slim. Na pohľad vyzerá 
ako sklo, ale je to materiál na báze polymérov. 
Okrem toho, že sa dá opracovávať bežnými ná-
stroji, má aj tú výhodu, že nie je krehký ako sklo 
a nehrozí jeho prasknutie pri montáži. 

Keď sa rozprávame o odolnosti, tak ma 
zaujíma, aká je životnosť týchto zásten 
v porovnaní s keramikou?
Keramika má rozhodne najdlhšiu životnosť. No 
otázkou je skôr, aká je životnosť celej kuchynskej 
linky. Dnes je to približne 15 rokov. A na takýto 
dlhý čas všetky naše produkty výborne poslúžia. 
Azda len pri RAUVISIO Crystal by som bol opa-
trnejší a  neodporúčal ho vyslovene do vysoko 
zaťažených kuchýň.

Kuchynská linka sa môže „okoreniť“ 
rôznymi dekoratívnymi materiálmi. Ktoré 
odporúčate?
Zopakoval by som dyhované materiály, brúsené 
alebo drásané. V ponuke máme aj „špecialitku“ 
vyrobenú zo starých trámov, ktoré sú podlepené 
čiernym papierom a  pôsobia ušľachtilo. Alebo 
rôzne verzie matu a  lesku. „In“ sú kamenné 

dyhy, prírodný materiál, s  ktorým vie pracovať 
aj stolár. A to isté platí aj o Dekorakryle, plexis-
kle, v ktorom sú zalisované „prírodniny“ – od li-
sovaných kvetov cez bambus až po kamienky. 
S Dekorakrylom však opatrne. Interiér príjemne 
oživí, ale netreba to s ním preháňať. No i v štan-
dardných laminovaných doskách reprodukcia 
drevín výrazne pokročila a  dnes môže stolár 
hrdo ponúkať lamino dosky, s  ktorými vie do-
siahnuť zaujímavý efekt. Rozdiel medzi povrch-
mi pred desiatimi rokmi a dnes je veľmi veľký. 

Prejdime od vzhľadu na vnútorné 
vybavenie kuchynských liniek. Výrobcovia 
ponúkajú čoraz širšiu paletu drôtených 
programov. Kedy a kde je vhodné ich 
použiť?
Nie som úplne odborník na kovanie, preto bu-
dem vychádzať z  vlastnej skúsenosti. Pred ne-
dávnom som si dal vyrobiť kuchynskú linku na 
mieru. Prešiel som si preto množstvo informácií 
o  produktoch a  možnostiach. Väčšina súčas-
ných kuchýň má tvar L alebo U – rovnako ako tá 
moja. Veľa som zvažoval, ako využiť hluchý kút. 
Najjednoduchšie sú klasické police, do ktorých 
môžeme uložiť veci, ktoré často nepotrebujeme. 
S tým som sa neuspokojil. Výber padol na drô-
tený kôš MagicCorner firmy Kesseböhmer. Kôš 
vyjde z nedostupného miesta von a ja mám po-
ruke a na dohľad celý obsah koša.

„Ja tvrdím, že kuchyňa 
je ako auto. Pri výbere 
nového auta si dáte 

do konfigurátora, akú 
chcete výbavu, farbu, 

klimatizáciu... Podobne je 
to aj s kuchynskou linkou.“
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„Svetlá sa rozsvietia dotykom 
na ľubovoľnom mieste pásu. 

Môžem aj meniť intenzitu 
osvetlenia. Táto „vychytávka“ 

vyvolala tiež veľké „waw“ 
u kamarátov.“

Počula som, že 
vo vašej kuchyni 
ste využili viacero 
vychytávok 
a dômyselných 
riešení. Aké ešte?
Z kovania napríklad 
bezúchytové kova-
nie. Kuchyňu sme 
si s manželkou zvo-
lili vo vysokom lesku 
a v minimalistickom 
dizajne. Preto sme 
miesto úchytiek in-
štalovali Servo-drive 
od Blumu na hor-
ných vyklápacích 
skrinkách. Keďže 
máme malé deti, tak 
oceňujeme, že ve-
dia dvierka otvárať 
a zatvárať aj ony. Pre 

všetkých našich známych a  rodinu to bola veľ-
ká vec (hovorí s úsmevom). Obdivovali, ako sa 
dvierka samy otvárajú a zatvárajú. Priznávam, že 
to zo začiatku bola veľká zábava aj pre naše deti. 
(smiech) Na spodných skrinkách mám výsuvy 
Blum Legrabox. Oslovili ma hlavne tenké bočni-
ce, ktoré môžu byť v rôznych farbách. My sme si 
zvolili sivú. Výhodou sú rôzne oddeľovače, ktoré 
si zákazník vie rýchlo prispôsobiť, tak ako mo-
mentálne potrebuje – či už na príbor alebo hrn-
ce, taniere alebo potraviny. Potravinová skriňa je 
ďalšia kapitola. Hlavne v dnešných kuchyniach, 
keď už špajze nie sú takou samozrejmosťou. 
Démos trade ponúka veľa možností. My sme 
si vybrali systém, v ktorom sa každý odkladací 
priestor vysunie samostatne. Veľmi obľúbené sú 
potravinové skrine, kde pomocou výsuvov s veľ-
kou nosnosťou je možné vytiahnuť všetky koše 
von. Nám viac-menej vyhovovala aj možnosť jed-
notlivých výsuvov. V každom prípade už žiadne 
naťahovanie sa dozadu. 

Ako je s vašou kuchyňou spokojná 
domáca pani?
Vytvárali sme si ju spoločne, keďže je to hlavne 
pre ňu. Obaja sme veľmi spokojní. Aj po vyše 
roku používania by sme nič nemenili. Ak porov-
nám život v novej kuchyni a v tej predchádzajúcej, 
tak je to zásadný rozdiel k lepšiemu. Ja tvrdím, že 
kuchyňa je ako auto. Pri výbere nového auta si 
dáte do konfigurátora, akú chcete výbavu, farbu, 
klimatizáciu... Podobne je to aj s kuchynskou lin-
kou. Preto zákazník, ktorý chce plnú výbavu, by 
nemal odchádzať sklamaný. Naopak, vďaka plnej 
výbave môže stolár získať takú referenciu, akú po-
súvam svojou kuchyňou aj ja ďalej a  inšpirujem 
ostatných. Dnešné riešenia sú fantastické, ale, 
žiaľ, využití by mohlo byť podstatne viac. Vplyv na 
to má cena produktov, no na druhej strane by po-
mohla lepšia propagácia a aj motivácia stolárov. 
Netreba sa báť nových technológií a  namiesto 
osvedčených postupov a  produktov skúsiť aj 

nové, moderné. Veľa mojich známych potvrdilo, 
že keby o automatickom bezdotykovom otváraní 
vedeli, dali by si ho do kuchyne tiež. 

Démos trade má jednu z najširších ponúk 
úchytiek a bezúchytových riešení na trhu. 
Ktoré riešenie prevláda?
Na veľtrhoch najviac bezúchytové. Vytvára to až 
takú ilúziu, že úchytky sú „už passé“. Dokonca 
sme diskutovali s kolegami o tom, akú prognózu 
majú úchytky. Vysvitlo, že realita je odlišná a pre-
dajné čísla hovoria stále v prospech úchytiek. Na 
veľtrhoch sú predstavované ultimátne riešenia. 
Úchytka však svoj účel plní veľmi dobre a mys-
lím si, že bude ešte aj v budúcnosti. 

Ak sa bavíme o výrobe kuchyne na kľúč, 
tak potom je namieste aj otázka, čo so 
spotrebičmi? Démos nejaké ponúka. Aké 
sú to?
Démos trade neponúka všetky spotrebiče. To 
radšej prenechávame na odborníkov. V  našej 
ponuke sú však zabudované spotrebiče, ktoré 
uľahčujú prácu v kuchyni. Od kuchynských krá-
jačov až po toastovače alebo váhy. Opäť je to 
vybavenie kuchyne, ktoré uľahčuje pohyb v nej. 
Klient nemusí odniekiaľ vyberať krájač a po po-
užití ho odkladať. Stačí vytiahnuť zásuvku a krá-
jač je k dispozícii. V ponuke máme aj digestory, 
batérie a drezy. Do mojej kuchyne som si vybral 
fragranitový drez od firmy Franke. Oslovil ma svo-
jim dizajnom, ale i odolnosťou. Od rovnakého vý-
robcu som použil tiež batériu a digestor. 

Aby bolo do detailov vybavenú kuchyňu 
aj dobre vidieť, tak na záver si povedzme 
o možnostiach osvetlenia kuchýň. 
Opäť budem vychádzať zo skúseností. V kuchy-
ni som si nechal zafrézovať do horných skriniek 
LED pásy, ktoré nie je vidieť. Svetlá sa rozsvietia 
dotykom na ľubovoľnom mieste pásu. Môžem 
meniť aj intenzitu osvetlenia. Táto „vychytávka“ 
vyvolala tiež veľké „waw“ u kamarátov. To ma 
prekvapilo, pretože rozhodne nejde o  žiadnu 
novinku. No ukazuje to, že i tu je veľký priestor Te
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Drôtený kôš 
MagicCorner firmy 
Kesseböhmer.

Stolár by mal pri návrhu kuchyne 
myslieť do úplných detailov.  
Nemalo by chýbať predovšetkým 
vnútorné vybavenie skriniek.

pre propagáciu a  osvetu. Samozrejme, v  po-
nuke Démos trade je mnoho iných variantov. 
Ovládanie so spínačom, tlačidlové atď. 

Hovorili sme o tom, že možností mať 
špičkovo vybavenú kuchyňu je neúrekom. 
Dôležité však je ich registrovať a v praxi aj 
zavádzať. Kde sa stolári môžu dozvedieť 
o nových materiáloch, doplnkoch 
a technológiách?
Démos trade má veľkú výhodu v širokom tíme 
dobre vyškolených obchodných zástupcov, 
na ktorých sa stolári môžu kedykoľvek obrá-
tiť. Obchodní manažéri sú tu pre nich, aby im 
uľahčovali prácu a riešili ich požiadavky. Okrem 
obchodných manažérov sú v Démos trade tiež 
produktoví manažéri, ktorí sledujú nové trendy, 
navštevujú popredné veľtrhy a  sú v  kontakte 
s    výrobcami. Rovnako máme tím produkto-
vých špecialistov, ktorí vedia dať všetky potreb-
né informácie k  technickým detailom produk-
tov. Výbornou pomôckou sú tlačené katalógy 
plošných materiálov a kovania, ktoré vydávame 
každé dva roky. Sú dostupné i  na našom in-
ternetovom portáli. Nájdete tam aj veľa užitoč-
ných informácií, ako sú cenníky, objednávacie 
formuláre atď. Aby mohli stolári svojim zákaz-
níkom produkty aj ukázať, budujeme a rozširu-
jeme stále nové vzorkovne. Organizujeme pro-
duktové dni a školenia, aby si produkty mohli aj 
chytiť a vyskúšať. Na produktových dňoch pre-
zentujú naši obchodní manažéri i dodávatelia 
to najlepšie z ponuky. A v neposlednom rade 
je to aj tento časopis, v ktorom sa Démos trade 
snaží udávať nové trendy a  inšpirovať stolárov 
v ich práci. 
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Zladí sa celá kuchyňa
Na kuchynskej linke sa môžu objaviť až štyri 
rôzne farby: na čelných dvierkach, korpuse, 
pracovnej doske a zástene. Zladiť zástenu s pra-
covnou doskou je veľká výhoda. Dá sa to prvým 
typom zásten, a  to drevotrieskovou doskou 
s vysokotlakovým laminátom. Zákazník nemusí 
chodiť do žiadnych obchodov zháňať keramický 
obklad ani zháňať majstrov na jeho realizáciu. 
S  jedným človekom dohodne celú kuchynskú 
linku na kľúč. Zároveň sa dosiahne výborný 

Zástena má byť 
praktická a pekná 
Vyberte si tu správnu
Pre stolára je zástena ďalšou príležitosťou, aby zákazníkovi ponúkol 
komplet celý servis pri zariaďovaní kuchyne. Dajte mu všetky infor-
mácie, aby sa vedel rozhodnúť. Aby vedel aj o iných možnostiach, 
ako len o keramickom obklade. V modernej kuchyni je IN veľkoploš-
ný materiál bez škár. Presne taký docielite zástenou. Praktický a čistý. 
Akú si vybrať?
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Stavte na hlboký MAT
V interiérovom dizajne vládne matný 
povrch. Pfleiderer ponúka lamináty 
s povrchom XM Xtreme Matt, ktorý je 
odolný proti poškrabaniu aj odtlačkom 
prstov. Dajte kuchyni príjemný zama-
tový vzhľad, ktorý umocní aj správne 
osvetlenie teplým bielym svetlom. 

pomer kvality a ceny. Zladením rovnakých ma-
teriálov na kuchynskej linke a zástene sa vytvára 
priestor, vďaka ktorému môžete nechať vyniknúť 
jeden extravagantný prvok – výrazné farebné 
svietidlo alebo extravagantný kuchynský stôl. 
Odvážnejším klientom môžete ponúknuť záste-
nu z ponuky Dekodur. Veľmi populárne sú ko-
volamináty v  dekore brúseného nerezu alebo 
hliníka. Sú odolné voči poškrabaniu aj odtlač-
kom prstov. Každá z  týchto možností kuchyňu 
„šmrncovne“ okorení. 

Náš tip!

Plusy a mínusy 
Drevotrieskové dosky  
s vysokotlakovým laminátom
+ Zladenie dekorov zásten a pracovnej 

dosky;
+ jednoduchá montáž; 
+ veľké rozmery bez škár 

(4 100 x 640 x 10 mm alebo 
4 100 x 640 x 9,2 mm). V prípade 
potreby aj dĺžka 2 050 mm. 
Novinkou od firmy Egger je rozmer 
4 100 x 1 300 x 9. Tento formát pokryje 
aj medzeru medzi spodnou časťou 
horných skriniek a digestorom;

+ nízka cena;
+ pomerne dobrá tvarová a farebná 

stálosť;
‒ pri použití za plynovú varnú dosku 

je dôležité dodržať odstup 20 cm 
a pri indukčnej varnej doske 5 cm;

‒ dôležité je dobré ošetrenie hrán, aby sa 
voda nedostala k doske;

‒ na hrany treba nalepiť ABS hranu ako 
ochranu voči oderom.

Drevotrieskové dosky  
s Dekodur povrchom
+ Výnimočný vzhľad kovolaminátov;
+ vysoká odolnosť; 
‒ vyššia cena;
‒ ponúkame len kovolamináty, na drevo-

riesku či iný nosič si musí spracovateľ 
zalisovať sám;

‒ treba dodržiavať odstupy od plynovej varnej 
dosky 20 cm a od indukčnej varnej dosky 
5 cm.

Drevotrieskové dosky  
s XM Xtreme Matt povrchom
+ Trendový vzhľad;
+ odolnosť voči poškrabaniu a odtlačkom 

prstov;
‒ vyššia cena;
‒ ponúkame iba kovolaminát, na drevotriesku 

či iný nosič si musí spracovateľ kovolaminát 
zalisovať sám;

‒ treba dodržiavať odstup od plynovej varnej 
dosky 20 cm a od indukčnej varnej dosky 
5 cm. 
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Zástena vhodná pri rekonštrukcii
Ak túžia vaši klienti po zástene, ktorá má do-
konale hladký a  lesklý povrch ako sklo, tak 
potom im určite odporúčajte Rauvisio Crystal 
Slim. Tento len 4 mm hrubý materiál má všetky 
výhody skla. Pritom je niekoľkonásobne ľahší, 
odolnejší a pružnejší. Dá sa rezať aj v stolárskej 
dielni. Náš tip na originálnu zástenu z tohto ma-
teriálu počíta napríklad aj s  využitím niektorej 
z  jej plôch na písanie. Lesklá verzia Rauvisio 
Slim je vhodná na písanie odkazov fixkou na 
tabuľu. Na objednávku vieme dodať aj magne-
tickú verziu. Obe riešenia sú originálne a hravé. 
Vnesú do kuchyne život a kus osobného vkladu. 
Rauvisio Crystal Slim je vhodný aj pri rekonštruk-
cii. Túto veľmi tenkú dosku jednoducho nalepíte 
na pôvodný obklad. Dá sa do nej aj frézovať. 
Vyfrézované pravidelné tvary dajú kuchyňu do 
pohybu. Príjemné a nerušivé sú tvary objavujúce 
sa v prírode, ako napr. rôzne vlnky či veľmi mo-
derné a vkusné motívy včelieho plastu. Kreativite 
sa medze nekladú. 

Kuchyňa ako obrázok
Náročným klientom môžete ponúknuť originál-
nu zástenu, akú nemá nik – zástenu s digitálnou 
tlačou. Znamená to, že klienti si môžu vybrať 
hocaký motív či fotografiu, ktorá sa vytlačí na 
nosič. Môže ním byť sklenený obklad, napríklad 
od výrobcu Trachea. Pri tomto type zásteny však 
musíte rátať s pomocou sklenára. Výhodou toh-
to nosiča je flexibilita pri vytváraní, tvarová a fa-
rebná odolnosť. Digitálna tlač môže byť zobra-
zená aj na MDF doske a rovnako tak aj na HPL 
lamináte. Pri týchto verziách zvládnete formáto-
vanie so stolárskym náradím sami. Digitálna tlač 
je vhodná do jednoduchých čistých kuchýň, kde 
motív vynikne. Náš tip je zástena s fotografiami 
z  dovoleniek, na ktorých si členovia rodiny vy-
chutnávajú exkluzívne jedlo. Takáto zástena im 
bude nielen pripomínať krásne dovolenkové 
chvíle, ale zároveň podporí aj chuť do jedla. 

Plusy a mínusy 
+ Absolútna flexibilita vo výbere 

motívu. 
Digitálna tlač na skle:
+ výborná tvarová a farebná stálosť;
+ ľahká údržba vďaka dokonalému 

hladkému povrchu;
‒ nutná spolupráca so sklenárom;
‒ vyššia cena.
Digitálna tlač na MDF alebo HPL:
+ dostupná a jednoduchá montáž; 
+ nižšia cena než pri skle;
+ veľké rozmery – až 1,2 × 2,5 m;
+ dobrá tvarová a farebná stálosť;
‒ treba dodržiavať odstup od ply-

novej varnej dosky 20 cm a od in-
dukčnej varnej dosky 5 cm.
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Plusy a mínusy

Rauvisio Crystal Slim
+ Vysoko kvalitný sklenený vzhľad;
+ odolnosť voči poškrabaniu;
+ ľahká údržba a farebná stálosť; 
+ odolnosť voči nárazom a extrémna 

stabilita;
+ dá sa na ňu písať;
‒ vyššia cena;
‒ treba dodržiavať odstupy, a to od plynovej 

varnej dosky 20 cm a od indukčnej varnej 
dosky 5 cm;

‒ dĺžka 2 800 mm môže byť pre niektoré 
typy realizácií nedostatočná.

Drevo v kuchyni
Ak máte v kuchyni príliš veľa lesku, alebo je vaša kuchy-
ňa farebne fádna – v  bielych a sivých odtieňoch, dodaj-
te jej život živým materiálom. Drevený obklad kuchyňu 
uzemní, zútulní a zároveň zateplí. Hlavne vo veľmi mo-
derných kuchyniach odbúrava sterilitu a neosobnosť. Je 
to netradičné, ale možné. Obklad z paluboviek, s dobre 
ošetreným povrchom, je ďalšie riešenie pre originálnu 
zástenu. V tomto prípade je ťažisko na povrchovej úpra-
ve dreva. Drevo treba naimpregnovať a ošetriť napríklad 
TOP olejom z  ponuky Démos trade. Vysokozaťažené 
miesta môžete poistiť tabuľou skla. Výhodou je, že i na-
priek prirodzenému nepravidelnému povrchu má drevo 
antibakteriálne a antimikrobiálne účinky, preto nevytvá-
ra prostredie vhodné pre život mikroorganizmov. Na 
rozdiel od ostatných typov zásten sa dá kedykoľvek pre-
brúsiť a  obnoviť, napríklad novým farebným náterom, 
ktorý dá kuchyni nový vzhľad. 

 Plusy a mínusy
+ Prírodný  

a ekologický materiál;
+ možnosť opráv 

a obnovy;
+ antibakteriálny a anti-

mikrobiálny povrch;
+ mäkký a teplý na dotyk;
+ autentickosť 

a originálnosť;
‒ ťažšia údržba;
‒ nutnosť ošetrenia 

povrchu;
‒ nie je vhodný k ply-

novej varnej doske 
či šporáku.
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Kuchyňa v tvare „L“
Ako na ňu?

Ako vyriešiť rohovú 
skrinku? Jedna otázka 

a veĺa možností
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Plusy a mínusy
+ Od 4 do 12 zásuviek; 
+ zásuvky môžu byť ľubovoľne 

široké;
+ možnosť uložiť drobné aj veľké 

predmety;
+ prehľadnosť a dostupnosť;
+ pre výrobcu je to bežná kon-

štrukcia;

‒ hrozí vzájomná kolízia 
zásuviek;

‒ hrozí kolízia zásuvky  
a úchytky.

Riešenie umožňuje použiť akýkoľvek výsuv alebo 
systém zásuviek Strong, Blum, Hettich. Napríklad 
StrongBox, StrongRide, Tandembox Antaro, Legrabox, 
ArciTech, InnoTech Atira a  ďalšie. Vďaka tomu sa dá 

použiť aj štandardné vybavenie a  delenie vnútorného 
priestoru. Na rozhodnutie majú vplyv len užívateľove fi-

nančné možnosti. Štandardné konštrukcie korpusov nevyžadujú žiadne 
špeciálne úpravy. Šírku a výšku zásuviek zvolíte podľa možností alebo 
prianí zákazníka. Do nevyužitého rohu sa dá  zapustiť odpadkový kôš 
Franke 207562 alebo 207563, prípadne jeden z modelov zápustných 
zásuviek Legrand, Bachmann alebo modely Versa. Špeciálnym riešením 
môže byť využitie rohu ako výsuvnej skrinky, a to použitím výsuvnej nohy 
Hettich LegaDrive. Najnižšia cena kovania je 1,35 eur pre kolieskový 
výsuv Strong 91705 dlhý 500 mm. Všetko kovanie nájdete v katalógu 
Démos trade Kovanie 2016, v kapitole 2. 

Ako vyriešiť priestor rohovej skrinky v kuchyni je otáz-
ka, na ktorú sa snažia odpovedať výrobcovia rôzne. 
Každé riešenie má svoje výhody aj nevýhody, preto 
jasná odpoveď, ktoré je najlepšie, neexistuje. Každému 
užívateľovi vyhovuje niečo iné a často môžeme byť 
sami prekvapení jeho voľbou. Prinášame vám porov-
nania, ktoré vás dostanú do obrazu, aby ste mu vedeli 
kvalifikovane poradiť. 

Zásuvky otvárajúce sa krížom cez seba
Prvá možnosť, ktorú vám pred-
stavujeme, sú zásuvky otvárajú-
ce sa krížom cez seba. Rohová 
skrinka môže mať od 4 do 12 
zásuviek. Zákazník si môže určiť, 
aké budú široké. Využiť ich môže 

na ukladanie ako drobných, tak 
aj veľkých predmetov. Všetko je 
výborne dostupné. Voľný priestor 
medzi zásuvkami viete využiť na 
zapustené výrobky. 

Pomôcť vám  
môže aj toto video.

Výborná 
dostupnosť
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Plusy a mínusy
+ Dostupnosť uložených 

predmetov; 
+ ľahká a rýchla montáž;
+ veľká úložná plocha;

‒ iba dve police;
‒ nie je možné uložiť malé 

predmety;
‒ riziko zapadnutia predmetov 

za mechanizmus;
‒ pomerne veľká strata priestoru 

za korpusom.

Výsuvné rohové police a karusely
Opustíme svet zásuviek a presu-
nieme sa k policovým riešeniam 
značiek Strong, Kesseböhmer, 
Vibo. Prvým z nich je riešenie po-
mocou výsuvných políc Le Mans 
a  FlyMoon alebo otočných políc 
Revo 90. Police sa dajú vysunúť 
jednotlivo pred korpus. Ľahko sa 

tak dostaneme k uloženým pred-
metom. Pri použití karuselov oto-
čením sprístupnime vzadu ulo-
žené predmety. Montáž takýchto 
políc je veľmi jednoduchá a  dá 
sa povedať, že z  tohto pohľadu 
ide o  najrýchlejšie dokončenú 
skrinku. 

Veľmi dobre využívajú vnútorný priestor slepého rohu. 
V ponuke nájdete modely LeMans od Kesseböhmeru 
alebo FlyMoon od VIBO. V oboch prípadoch police pri 
zatváraní pozvoľne dotiahnú. Police tu vieme jednodu-

cho vytiahnuť pred korpus. Vhodné je to pre korpusy, 
ktoré majú zadnú stenu dlhú 800 – 1 200 mm. Karusel 

Revo 90 zo strany 21 v kapitole 6 katalógu Kovanie 2016 sa pohybuje 
i s dvierkami, ktoré vďaka tomu neprekážajú, a tým sa zvyšuje aj dostup-
nosť rohu. Polkarusel 88449 firmy VIBO sa dá vysunúť pred korpus, čím 
sa zvýši dostupnosť uložených predmetov. Pre maximálne využitie rohu 
pri použití týchto systémov a zároveň dobrú cenu odporúčame celokru-
hový karusel Strong 229374.

Plusy a mínusy
+ Od 3 do 16 zásuviek; 
+ možnosť uložiť drobné aj 

veľké predmety;
+ priestrannosť zásuviek;
+ nehrozí kolízia zásuviek;

‒ veľkosť zásuviek je obmedze-
ná;

‒ náročnejšia konštrukcia 
korpusu a zásuviek;

‒ náročnejšia montáž. 

Rohové zásuvky Space Corner firmy Blum 
Netradičné riešenie, no kapacitne 
rovnaké ako to predchádzajúce, 
ponúka Blum pod názvom Space 
Corner. Zásuvky sú umiestnené 
priamo v  rohu a  každá je osa-
dená dvoma čelami. V  tomto 
systéme môžete mať tri až šesť 

zásuviek pod sebou. Zásuvky sú 
pomerne veľké a dovoľujú ulože-
nie drobných aj veľkých predme-
tov. Hluchý priestor na stranách 
opäť môžete využiť na zapustený 
odpadový kôš alebo elektrické 
zásuvky. 

Tento typ zásuviek vyrába iba firma Blum. Kompletné 
kovanie nájdete v katalógu Kovanie 2016 na strane 11, 
v kapitole 2. Vybrať si môžete z dvoch dĺžok bočníc – 
600 a 650, v bielej a sivej farbe a vo dvoch výškach: 

„M“ a „D“. Kovanie sa dá použiť pre rohový korpus s dĺž-
kou zadnej steny 800 – 1 200 mm. Do týchto zásuviek 

sa hodí niektorý z ponúkaných príborníkov a rozdeľovačov. Konštrukcia 
korpusu vyžaduje špeciálnu úpravu, aby bolo možné zásuvky namonto-
vať. Rovnako tak aj dno zásuvky je tvarom prispôsobené tvaru korpusu. 

Buďte
odlišní Odporúčame

20 jeseň/zima 2017

INŠPIRUJTE SA



Výsuvné rohové mechanizmy
Tieto mechanizmy sa skladajú 
z  nosného rámu a  vnútorných 
a  vonkajších políc. Potiahnutím 
za dvierka skrinky vychádza časť 
mechanizmu von a druhá sa po-
súva do priestoru, za dvierka. To 
umožňuje pomerne dobrú do-
stupnosť uložených predmetov. 

Aj v  prípade tohto mechanizmu 
máme na mysli len tie väčšie 
predmety. Na nosnom ráme sú 
väčšinou zavesené štyri police. 
Riešenia firmy VIBO ponúkajú 
možnosť samostatne vysunúť 
vnútorné police pred korpus. 

Pevná polica
Riešenie už roky dôverne známe. 
Ide o  najjednoduchší a  zároveň 
najlacnejší spôsob, ako využiť roh 
v  „L - kovej kuchyni“. V  dnešnej 
dobe mnohých sofistikovaných 

riešení stále viac užívateľov od 
tohto konceptu ustupuje. Prečo? 
Zložitá dostupnosť a  veľká 
neprehľadnosť.

V ponuke Démos ich môžete nakúpiť od renomo-
vaných výrobcov Kesseböhmer a  Vibo, ako aj od 
Strongu. Mechnizmus Strong 229370 sa dá kom-
pletne vysunúť pred korpus a  umožňuje tak lepšie 

sa dostať k uloženým veciam. Systém je zároveň uni-
verzálny, pravo-ľavý, pri zatváraní však netlmí. Podobne 

je na tom mechanizmus VIBO, kde je možné zadné police samostatne 
vysúvať na výsuvoch Quadro s tlmením. 87858 (P) a 87859 (L). Veľmi 
príjemná je práca s košom Magic corner od Kesseböhmeru. Nájdete ho 
v katalógu Kovanie 2016 na strane 20, v kapitole 6. Malou nevýhodou 
všetkých týchto mechanizmov je fakt, že police nie sú príliš veľké. 

Pevná polica ako jediná zo všetkých spôsobov na 
100 % využíva celý rohový priestor. Získavate tak veľ-
ký úložný priestor, ktorý je však veľmi zle dostupný so 
zlou prehľadnosťou. S uchytením police vám pomôže 

celá škála podpier, ktoré nájdete v kapitole 7 Katalógu 
kovania 2016. Napríklad Maori 68928 + 268929, najlac-

nejšia možnosť – podpierka 5/5 11509, kovanie Hettich VB 36 M alebo 
kolíky 8 x 3001407.

Plusy a mínusy
+ Dostupnosť uložených 

predmetov; 
+ vďaka spojeniu s dvierkami 

rýchlejšie otvorenie;

‒ pomerne malé police;
‒ mechanizmus je pri otváraní 

a zatváraní hlučnejší;
‒ zložitejšia montáž 

a nastavenie;
‒ pomerne veľká strata 

priestoru v korpuse.

Plusy a mínusy
+ Priestor využitý na 100%;
+ nízka cena;
+ jednoduchá montáž;

‒ neprehľadnosť;
‒ zlá dostupnosť.
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Veľký 
priestor
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Svetová výstava Interzum  2017
Mnoho inšpirácií a prekvapení v ponuke  plošných materiálov
Veľtrh Interzum sa koná každé dva roky. Zúčastňujú sa ho mnohí výrob-
covia zvučných mien. Je to pre nich jedinečná príležitosť ukázať svetu to 
najlepšie zo svojej dielne. Riaditeľ plošných materiálov Marek Kolář pre vás 
zaznamenal TOP novinky, o ktorých by ste určite mali vedieť.

Rehau posúva hranice ďalej
„Jeden z  najzaujímavejších stánkov na 
Interzume mala firma Rehau,“ hovorí hneď na 
úvod riaditeľ plošných materiálov Marek Kolář. 
Do oka mu padli novinky, napr. digitálna tlač na 
hranách plošných materiálov. „Originálna bola 
hrana s imitáciou hrdze. Je to lákavý detail hlav-
ne do interiéru ladeného v industriálnom štýle,“ 
dodáva. Úplnou novinkou bolo Rauvisio Crystal 
decor, lesklé dosky v  dekoroch dreva alebo 
kameňa. Lákadlom boli produkty v  štruktúre 
kameňa, ako napríklad umelý kameň Karat, kto-
rý prekvapoval svojou odolnosťou. Jeho silnou 
prednosťou je odolnosť proti poškrabaniu a zá-
roveň aj proti vysokým teplotám. Pre stolárov je 
príťažlivý aj tým, že ho môžu i neskôr opracovať. 
Rehau, ako inak, na veľtrhu bližšie predstavoval 
materiál Rauvisio Crystal. Jeho využitie posunul 
až za hranice nábytku, a to na okná a dvere. 

Pfleiderer prišiel s top novinkami
„Najviac ma zaujali štruktúry pre HPL kom-
paktné dosky. Dobrou správou je, že Démos 
trade ich už má v ponuke,“ hovorí s nadšením 
Marek Kolář. Ďalšou novinkou boli kompaktné 

22 jeseň/zima 2017

REPORTÁŽ



dosky vhodné do exteriéru. Vývoj je ešte na za-
čiatku, no je otázkou času, kedy bude ponuka 
exteriérových kompaktných dosiek rovnako 
široká ako tých interiérových. „Medzi vysta-
vovateľmi bolo niekoľko stánkov s kamennou 
dyhou. Podľa mňa mal najkomplexnejšiu po-
nuku Decor slim ston. V  jeho stánku bolo ťa-
žisko na „3D“ kamennej dyhe. Okrem vystavo-
vaných dýh ma zaujala aj „pikoška“, že v Indii 
zamestnáva až 4 000 zamestnancov,“ hovorí 
s úsmevom. 

Egger ponúka hotové nábytkové dielce 
Na veľtrhu nechýbal ani Egger. Svoju novú kolek-
ciu predstavil ešte v rámci BAU Mníchov začiat-
kom roka. Preto na Interzum prišiel s Eggerzum 
2017 – teda s prieskumom, ktorý dekor sa náv-
števníkom najviac páči. Podľa výsledkov zaradí 
najúspešnejšie dekory do priemyselnej kolek-
cie. Jednu novinku si však pre Interzum ušet-
rili, a  to lamináty Perfect Sense Topmat. Tento 
povrch má zvýšenú odolnosť proti poškrabaniu 
a odtlačkom prstov. Egger prezentoval aj novú 
službu: dodanie hotových nábytkových diel-
cov a kusov nábytku zo svojich materiálov. Ide 

o výsledok spolupráce s firmou Horatec, ktorá 
pripravila sofistikovaný softvér na spracovanie 
laminátových dosiek. „Pre stolára to fakticky 
znamená, že si z  databázy vyberie modul, po-
prípade si upraví rozmer či dekor a softvér sa už 

postará o  zvyšok,“ vysvetľuje riaditeľ plošných 
materiálov. Dokonca je možné zvoliť si kovanie 
a aj jeho osadenie. Montáž takto pripraveného 
nábytku je rovnako ľahká, ako zmontovanie ná-
bytku z obchodného reťazca. 

Svetová výstava Interzum  2017
Mnoho inšpirácií a prekvapení v ponuke  plošných materiálov

Hrana s imitaciou hrdze. Je to lákavy detail hlavne do interiéru 
ladeného v industriálnom štýle od spoločnosti Rehau.

„Do oka mi padla firma Gruppo mauro 
saviola z Talianska, ktorá prezentovala 
svoje laminované dosky a dekóry 
kolekcie Vanguard.  Ako sa dalo čakať 
od talianskeho výrobcu, všetko sa 
točilo okolo dizajnu a emócií. To ma 
presvedčilo o tom, že aj komerčný 
produkt, ako je laminovaná drevotries-
ka, vie s emóciami pracovať,“ dodáva 
s úsmevom.
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Talianske emócie  
v laminovaných doskách
Westag Getalit na veľtrhu bodoval svojou rozma-
nitou ponukou. Najprv HPL kompaktnými dos-
kami, ktoré prezentoval aj na použitie ako záste-
ny v kuchyni. Nechýbali ani zásteny s digitálnou 

tlačou. Potom, samozrejme, venoval veľkú po-
zornosť nosnému produktu GetaCore, umelému 
kameňu. „Do oka mi padla firma Gruppo mauro 
saviola z Talianska, ktorá prezentovala svoje la-
minované dosky a dekory kolekcie Vanguard,“ 
opisuje Marek Kolář. Šlo o kombináciu dekoru 

a  štruktúry, ktorá bola veľmi pôsobivá. Vďaka 
tomu sú tieto dosky populárne v  talianskych 
a nemeckých kuchyniach. „Dosky pôsobili veľ-
mi prirodzene. Ako sa dalo čakať od talianskeho 
výrobcu, všetko sa točilo okolo dizajnu a emócií. 
To ma presvedčilo o tom, že i taký komerčný pro-
dukt, ako je laminovaná drevotrieska, vie s emó-
ciami pracovať,“ dodáva s úsmevom. 

Dekoratívne materiály aj v podlahe
Pri Taliansku ešte zostaneme. Svoje dôležité 
miesto na veľtrhu mali dekoratívne materiály, 
medzi ktorými vynikali tie od firmy Acryl Design 
z Talianska. Ich široká paleta rôznych vyhotove-
ní priťahovala zrak okoloidúcich. Keďže kreati-
vite sa medze nekladú, Mareka Kolářa oslovilo 
jedno z ich netradičných riešení. „Acryl Desing 
ukázal, že originálna môže byť aj taká podlaha. 
Medzi dve sklenené dosky vložil dekoratívnu 
akrylovú. Výsledkom bola pevná podlaha s de-
koratívnymi vlastnosťami plexiskla.“ Dekoratívny 
materiál z iného súdka prezentovala firma Holz 
in form. Medzi ich ťažiskové produkty patria 
pôvodne hladké dosky, do ktorých sú vyfré-
zované alebo vylisované rôzne hrubé povrchy. 
V ponuke majú moderné tvary, ale aj imitácie 
štiepaného dreva. 
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Preglejky zažiarili
Plošné materiály dali do pomyselného pohy-
bu Flexy preglejky. Originálne zásteny z  nich, 
ohýbané rôznymi smermi a  tvarmi, vytvárali 
hravú atmosféru. „Mňa oslovili aj ľahké Balzové 
preglejky, ktorých hmotnosť je o 70 % nižšia než 
klasických preglejok,“ hovorí riaditeľ plošných 
materiálov. Vďaka svojej nízkej váhe sú vhodné 
napríklad na výrobu karavanov. Interiéroví dizaj-
néri si mohli prísť na svoje pri holandskej firme 
Plexwood – výrobcovi dekoratívnych preglejok. 
Ich povrch je vytvorený jeho krájaním, čím vzni-
ká pôsobivý 3D efekt. Vystavené boli aj preglejky 
s tenkou masívnou vrstvou, čo sa podobalo dy-
hovaniu, a zároveň pôsobilo unikátne masívne. 
Tieto preglejky boli v  ponuke i  ako akustické 
dosky. Pre vysokú odolnosť boli odporúčané aj 
na podlahu. 

Bambusové sendviče bodovali
Na záver ešte taká perlička. Veľký stavebný 
boom je hnacím motorom vývoja nových ploš-
ných stavebných materiálov. Na Interzume 
zažili veľký záujem ľahké stavebné dosky EPS 
z  polystyrénu. Ich hmotnosť je neuveriteľných 
1,7 kg/m3. Dosky sú hrubé 14 mm a  spĺňa-
jú protipožiarne hodnoty Bs1d0. Pre svoju 

nízku hmotnosť sa hodia na výstavbu výstav-
ných stánkov. Navyše umožňujú digitálnu tlač, 
čo je práve pre výstavné stánky veľké plus. 
Magnetom na veľtrhu boli bambusové sendvi-
če. „Bambus je ľahký a pritom extrémne odol-
ný pri záťaži. Sendviče môžu mať na povrchu 

praktický akýkoľvek materiál,“ spomína 
so záujmom Marek Kolář. Myšlienka 
tohto produktu je ekologická, pretože 
základ tvorí obnoviteľný zdroj, a to rýchle 
rastúci bambus. Veľmi efektívne a záro-
veň veľmi ekologické. 

„Veľtrh opäť priniesol silné lákadlá 
pre dizajnérske štúdiá aj bežných 
výrobcov nábytku. Pokrok v plošných 
materiáloch ide takým rýchlym tempom 
vpred, že už teraz sa teším na nový ročník 
veľtrhu,“ končí svoje rozprávanie riaditeľ 
plošných materiálov Marek Kolář. 
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Drevená čakáreň
je čistejšia než klasická

Keď ľudia vstúpia do nemocnice, pri-
rodzene očakávajú klasické koženkové 
alebo novšie plastové stoličky, laminá-
tový i sklenený stolík, keramický obklad 
na stenách a ďalšie dobre čistiteľné 
povrchy. Interiérová dizajnérka Veronika 
Kotradyová sa roky zaoberá zdravým 
dizajnom. Rada pracuje s drevom, 
pretože priaznivo pôsobí na nervovú sú-
stavu aj fyzické zdravie. Spolu s celým 
výskumným tímom sa snaží dokázať, že 
drevo má aj v nemocnici svoje miesto. 
Preto v rámci výskumu zrekonštruovali 
čakáreň bratislavskej nemocnice pre 
onkologických pacientov. Výsledky boli 
ohromujúce.

Drevo vytlačili drevotriesky a plasty
Drevo z  nemocníc v  20. storočí akoby vy-
mizlo a nahradili ho laminované drevotriesky, 
striekané MDF dosky a plasty. Dialo sa tak 
najmä pre nové stereotypy v údržbe a hygie-
ne. Normy pre zdravotnícke zariadenia pred-
pisujú čistenie dezinfekčnými prostriedkami. 
No nie je v nich uvedené, že drevo sa v ne-
mocniciach, ambulanciách či čakárňach ne-
smie používať. Pritom vlastnosti dreva hovo-
ria v prospech jeho použitia. „Od roku 2015 

Vplyv dreva na psychiku
„Prostredie vytvorené z prírodných mate-
riálov nám pomáha regenerovať a vytvára 
upokojujúcu atmosféru. Je to výsledok 
toho, že náš nervový systém pozná prí-
rodné materiály, preto ich nemusí nanovo 
„skenovať“, ale môže v ich prítomnosti 
odpočívať. Pripomínajú mu prežitie v príro-
de po milióny rokov,“ vysvetľuje interiérová 
dizajnérka a vedúca výskumného tímu Doc. 
Ing. Veronika Kotradyová, PhD. Dizajnérka 
sa pri vysvetľovaní pozitívnych účinkov 
dreva na človeka opiera aj o fakt, že drevo 
ako prírodný materiál je súčasťou našej 
tradičnej kultúry. To všetko môže pomôcť 
znížiť stres a dokonca pomáhať v liečení.

Prvá zrealizovaná časť interiéru vestibulu v Národnom onkologickom ústave. Návrh je súčasťou dizer-
tačnej práce doktoranda Martina Boleša pod vedením Veroniky Kotradyovej. V súčasnosti sa pripravu-
je aj ďalší projekt s použitím dreva na Klinike neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach.

Te
nt

o 
pr

ís
pe

vo
k 

vz
ni

ko
l s

 p
od

po
ro

u 
pr

oj
ek

tu
 A

P
V

V
 0

59
4-

12
 In

te
ra

kc
ia

 č
lo

ve
ka

 a
 d

re
va

 

Zistenie vedcov  
rúca zaužívané 

stereotypy!

Doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD.
Pôsobí na Fakulte architektúry STU 
v Bratislave. Prednáša po celom svete, 
od USA, cez Švédsko, Fínsko až po 
Nový Zéland. Zakladateľka BCD lab 
(Body Concious Design laboratory).
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spolupracujeme na projektoch revitalizácií ne-
mocničných priestorov. Cieľom je na kvalitnom 
dizajne vedecky dokázať, že drevo a  ostatné 
prírodné materiály majú svoje miesto minimálne 
v  čakárňach či odpočinkových miestnostiach,“ 
vysvetľuje Veronika Kotradyová.

Vestibul obložili ihličnatým drevom
Výskumný tím začal s  revitalizáciou vestibulu 
a  čakárne Národného onkologického ústavu 
v Bratislave. Vo vestibule bol inštalovaný obklad 
steny a stropu z borovice. Klasické koženkové se-
dadlá sa vymenili za sedenie zo smrekovcových 
trámov. Nasledovalo obnovenie starých dverí, 
a to odyhovaním borovicovou dyhou. Premenou 
prešlo aj osvetlenie. Vymenilo sa za teplé biele. 
Atmosféru čakárne doplnilo umelecké dielo 
„Príbeh stromu“ na stene, ktoré má aj osveto-
vú funkciu. Vyrobené bolo zo zvyškov hranolov 
z osadených lavičiek. Prvé tri mesiace bolo dre-
vo bez ošetrenia. Výskumníci čakali, ako bude 
drevo aj pacienti reagovať. „Sledovali sme vplyv 
dreva na mikroklímu. Mikrobiologické testy uká-
zali, že nielen povrch dreva, ale aj ovzdušie v tejto 
časti vestibulu obsahuje vďaka ihličnatému dre-
vu minimum mikroorganizmov,“ hovorí vedúca 
výskumného tímu Veronika Kotradyová. V  tes-
toch pokračovali výskumníci ďalšie mesiace. 

Zdravé ovzdušie aj po mesiacoch
Výsledky ukázali, že drevo dokáže absorbovať 
a  ďalej už neuvoľňovať niektoré škodlivé emisie 
VOC do ovzdušia. Všetky testy sa robili v období, 
keď drevo nebolo ošetrené. „Z mikrobiologických 
testov vyplynulo, že drevo si zachováva svoje priro-
dzené antimikrobiálne účinky, len pokiaľ nie je sil-
no znečistené. Znamená to, kým na ňom nevznik-
ne súvislá vrstva nečistôt, ktorá jeho póry uzavrie,“ 
opisuje Veronika Kotradyová. Pri dreve, ktoré bolo 
menej znečistené, bola kvalita ovzdušia lepšia 
ako pred rekonštrukciou, a to aj po siedmich me-
siacoch od jeho inštalácie. Údržba tohto neošetre-
ného dreva spočívala v pravidelnom čistení tech-
nickým liehom. Odporúčania výskumníkov boli 

– raz za niekoľko rokov drevené povrchy obrúsiť 
a drevo s jeho schopnosťami oživiť.

Na drevo použili streptokoka 
a salmonelu
Okrem skúmania kvality ovzdušia vo vestibule 
nemocnice sa výskumný tím zameral aj na tes-
tovanie antibakteriálnych účinkov dreva. Najprv 
bez a potom s povrchovou úpravou. „Pre po-
rovnanie sme okrem prírodného dreva testovali 
aj laminovanú drevotrieskovú dosku. Ošetrené 
povrchy mali úpravu akrylovým lakom riedi-
teľným vodou a  tvrdým voskovým olejom. Na 
všetky sme naniesli baktérie streptokoka a sal-
monely,“ opisuje Veronika Kotradyová. Ukázalo 
sa, že dub aj borovica vykazovali ihneď vyššie 
antimikrobiálne účinky. Je to vďaka prítomnosti 
trieslovín v prípade dubu a terpénoidov v prípa-
de borovice. Zaujímavé ešte bolo, že na dube 
sa baktérie vytratili rýchlejšie než na borovici.

Na čom prežili mikroorganizmy 
najkratšie?
Výskumníci vychádzali z  toho, že vďaka 
schopnosti odnímať vlhkosť, drevo nepodpo-
ruje rozmnožovanie mikroorganizmov. „Tieto 
účinky sa pri oboch povrchových úpravách 
stratili. Ide o  to, že chemický film schopnosť 
drevných vlákien značne obmedzuje,“ vy-
svetľuje. V  testoch dosiahol tvrdý voskový 
olej o niečo lepšie výsledky ako akrylový lak 
riediteľný vodou. Laminovaná drevotriesková 
doska (LDTD) vytvárala najlepšie podmienky 
pre rast baktérií aj niekoľko dní. Z testov jasne 
vyplynulo, že drevo bez povrchovej úpravy má 
najsilnejšie antimikrobiálne účinky. 

Zdravý interiér je ten s drevom
Testy v  laboratóriu aj v  „teréne“ ukázali, že 
drevo má prirodzené antimikrobiálne účinky. 
Dokáže znižovať množstvo organizmov na 
povrchoch aj v  ovzduší naokolo. To potvr-
dzuje, že zodpovedá hygienickým normám 
pre nemocničné prostredie. Odporúčania vý-
skumníkov boli, aby povrchy, ktorých sa ľudia 
intenzívne dotýkajú a vykladajú si na ne veci, 
boli raz za týždeň čistené technickým liehom. 
Inou možnosťou je zónovanie priestorov. 
V málo zaťažených častiach, kde sa povrchov 
ľudia nedotýkajú, používať drevo a  iné prí-
rodné materiály bez povrchovej úpravy. A vo 
viac zaťažených častiach drevo ošetriť tvrdým 
voskovým olejom. Drevo vo vestibule nemoc-
nice sa na veľké prekvapenie mnohých skep-
tikov ukázalo ako mimoriadne vhodné. Je 
antimikrobiálne, zlepšuje klímu a ešte aj upo-
kojujúco pôsobí na psychiku pacientov. Ľudia 
po prvotnom šoku z drevenej čakárne si na 
priestor zvykli a mnohí hovorili o príjemnom 
čakaní na lekára. Výskumy teda vyvrátili tvr-
denia o zlej hygiene dreva. Naopak, priniesli 
celý rad výsledkov, ktoré hovoria, že drevo 
je vhodné do každého interiéru, aj do toho 
nemocničného.

Pri mikrobiologických testoch sa použili stery, 
odtlačky, spádová metóda.

Testovacie plochy na povrchu prírodného dreva 
po 4 mesiacoch od inštalácie. Znečistené boli 
užívaním návštevníkov.

Spôsob ako drevo čistiť
Povrch prírodného dreva nemá zázračné 
samočistiace schopnosti. Bežné čistiace 
prostriedky fungujú lepšie na dokonale 
hladkom povrchu bez pórov. Výskumníci 
skúšali na čistenie použiť rôzne prostried-
ky a skúmali ich efekt. Vyskúšali Savo, po 
ktorom drevo zožltlo a aj po vyčistení bolo 
na dreve viac preživších mikroorganiz-
mov. Najviac sa osvedčilo čistenie tech-
nickým liehom. Takto vyčistený povrch 
ostal v pôvodnej farbe a s takmer nulovou 
prítomnosťou mikroorganizmov. Čistiť 
sa môže bežnou hubkou. Už po ľahkom 
pretretí sa nečistoty odstránia, povrch je 
dezinfikovaný a drevo si zachováva svoje 
pôvodné vlastnosti. 
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V mladosti rastie strom najrýchlej-
šie, v  zrelom veku stále pomalšie. 
Keď je dobré počasie - teplo, vlhko 
a  dostáva sa mu dostatok slnka, 
priestoru a ochrany, môžu mať jeho 
ročné prírastky - letokruhy aj centi-
meter. Za nepriaznivých podmie-
nok rastie strom pomalšie, prírastky 
sú malé a letokruhy husté. Strom to 
ale v  konečnom dôsledku posilní 
a drevo vznikajúce za takých pod-
mienok je mimoriadne pevné. 
Keď je strom chorý — keď ho na-
padne hmyz alebo huby, jeho rast 
sa spomaľuje. Môže to vážne ohro-
ziť jeho život, ale dokáže sa z toho 
vyliečiť vďaka svojim obranným me-
chanizmom a znovu rýchlo rásť ...
Objekt na stene je vyrobený zo zvy-
škov hranolov na výrobu lavičiek 
v  tejto časti vestibulu. Smrekovec 
použitý na tieto lavičky vzklíčil okolo 
roku 1934 v  chotári obce Osrblie 
na Horehroní. Spočiatku rástol veľ-
mi rýchlo a  po prvých štyroch ro-
koch dosiahol svoje prvé maximum 
v prírastku.
Ale keď mal 10 rokov — v  roku 
1944, jeho rast sa spomalil a  vo 
svojich sedemnástich v roku 1951 

dosiahol svoje prvé rastové mini-
mum. Boli to ťažké časy pre stromy 
aj pre ľudí. Potom bol jeho život ako 
na hojdačke — dobré roky sa strie-
dali s horšími, ale pomalinky rástol 
a silnel.
Keď mal 52 rokoch — v roku 1986 
dosiahol ďalší svoj životný vrchol, 
vzápätí ho však vystriedal rapíd-
ny pokles prírastkov. Potom sa 
opäť striedali dobré a  horšie roky. 

Prírastok bol stále menší, ale strom 
rástol pomaly svojím tempom, čo 
ho urobilo dostatočne silným, aby 
prežil veternú smršť v  roku 1996, 
ktorá vtedy najviac postihla Osrblie. 
Mal vtedy 61 rokov. Ako sedemde-
siatnik mal prevažne dobré obdo-
bia a v osemdesiatke dosiahol vek 
zrelosti.
Drevo z  tohto stromu teraz žije tu 
s  človekom. Praskliny vznikli pri 
sušení reziva a  pri náhlych zme-
nách vlhkosti a  teploty vzduchu 
v miestnosti. Každá zmena v život-
ných podmienkach sa tak na ňom 

prejaví. Práve tie praskliny robia 
každý kus dreva jedinečným a  to 
má s človekom spoločné ...

Drevo tak rozpráva svoj príbeh a po-
núka podporu a  pomoc svojimi 
dobrými vlastnosťami ... 

1996 postihla Osrblie veterná smršť, preži-
li prevažne tie jedince, ktoré boli

1986 dopadol aj na územie Slovenska 
rádioaktívny mrak z Černobyľu

1944 od augusta bolo na Horehroní 
povstalecké územie a prebiehal tu 
výcvik vojsk, od októbra tu operovali 
partizánske jednotky, jeseň aj zima 
boli veľmi ťažké pre ľudí aj pre stromy

1945 (31. 1.) oslobodili mesto Brezno 
a jeho okolie sovietski a rumun-
skí vojaci, doteraz je v množstve 
starých stromov uviaznutá munícia 
z povstania a oslobodzovacích 
bojov

1934 vzklíčenie
1938  prvé rastové maximum

Príbeh stromu
V letokruhoch viditeľných v priečnom reze dreva vieme 
prečítať celý život stromu, z ktorého pochádza. Sú obra-
zom toho, že v živote stromu, ako aj človeka sú dobré aj 
horšie časy.

V živote človeka 
aj stromov sú 

lepšie a horšie 
časy ...

Pri umeleckom diele je v čakárni nemocnice inštalovaná aj ta-
buľa s Príbehom stromu, ktorý bol na jej obnovu použitý. Autor: 
Veronika Kotradyová a Martin Mjartan v spolupráci s Martinom 
Bolešom a Wandou Borysko z Fakulty architektúry STU v Bra-
tislave. Dendrochronologická analýza dreva vznikla v spoluprá-
ci s Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Michaelom Grabnerom z  Institut für 
Holztechnologie und Nachwachsende Rohstoffe, BOKU Viedeň.
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Super „zlepšováky“ 
pre vás! 
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Klikli ste si už na náš kompletne vynovený web? Pripravili sme ho tak, 
aby vám šetril čas, energiu a vďaka rôznym aplikáciám a výhodným 
ponukám aj peniaze. V stručnosti si niekoľko z nich predstavíme. 

Jednoduché 

plánovanie
Jedným zo skvelých „zlepšová-
kov“ na našom webe je AventPlan 
271 SK od Blumu. Je to objednáv-
kový formulár, ktorý zobrazí všetky 
potrebné komponenty pri objedná-
vaní kovania AVENTOS – systém 
výklopov. Znamená to, že váš čas 
venovaný objednávke sa scvrkne 
na minimum. Žiadne ručné vypo-
čítavanie sily výklopov či hľadanie 
správnych komponentov v katalógu. 
S AVENTOSom sa vám nestane, že 
nejaký komponent zabudnete objed-
nať. Stačí si stiahnuť priložený súbor, 
vyplniť, uložiť a odoslať e-mailom.

Sledujte si svoju objednávku
Medzi služby, ktoré vám uľahčia plánovanie práce, patrí možnosť sledovať si objednávku. 
Na portáli Démos24Plus si môžu registrovaní užívatelia pozrieť pohyb balíku kovania ob-
jednaného z centrálneho skladu v Ostrave. V zložke „dodacie listy“ sa prehľadne zobrazí, 
kde sa tovar na ceste do dielne nachádza. Vďaka tomu si viete zariadiť jeho vyzdvihnutie 
a rozvrhnúť prácu.

Získajte 

dodatočnú zľavu
Vedeli ste o tom, že ak si tovar 
u nás objednáte mimo hlavných 
pracovných hodín, získate zľavu 
1 %? Platí to pre objednávky kova-
nia z centrálneho skladu v Ostrave 
posielané na náš portál v čase od 
14. hod. do 7. hod. ráno počas 
pracovných dní a rovnako tak 
počas sviatkov a celých víkendov. 
Vďaka priebežne prichádzajúcim 
objednávkam máme viac času na 
ich plynulé pripravenie. K objed-
návkam pripájame elektronické 
faktúry. Šetríme tým naše lesy 
a odľahčíme cesty od dopravy 
listových zásielok. 

Využite
zĺavu
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Vychádzajme z logiky
V kuchyni by sme mali vytvoriť zónu s úlož-
ným priestorom, zónu s  umývaním a  od-
padom, s  prípravou a  varením. Začíname 
prirodzene s  úložnou zónou, v  ktorej je 
umiestnená chladnička, mraznička alebo 
potravinová skriňa. Na ňu by mala nadväzo-
vať umývacia zóna s dresom a umývačkou 
riadu. Ako ďalšia nasleduje zóna na prípravu 
jedla, pod ktorou je dobre umiestniť odpad. 
Poslednou je varná zóna v  podobe varnej 
dosky, prípadne rúry, keď je umiestnená 
pod varnou doskou. My sme rúru a mikro-
vlnnú rúru umiestnili do časti úložnej zóny 
tak, aby sa nachádzali vo výške očí.

Nepodceniť efektívne odkladanie
Úložný priestor v kuchyni je tiež veľmi dôle-
žitý. V kuchyni v tvare L treba vyriešiť jeden 
roh, čo je obvyklá achillova päta kuchyne. 
Ideálne sú rôzne sofistikované systémy, 

Usporiadanie 
„L-kovej“  
kuchyne 

Každá kuchyňa má svoje vlastné špecifiká. Jedno by mali mať všetky 
spoločné – správnu ergonómiu, inak praktickosť pohybu a logické členenie. 
Ak kuchyňu vhodne rozdelíme na zóny podľa úkonov, ktoré sú takmer 
všade rovnaké, výsledkom bude pohodlné a efektívne varenie. 

Jasna Opavská
Interiérovému dizajnu sa venuje 
profesionálne už desať rokov. 
Za ten čas prešli jej rukami 
stovky interiérov v  podobe 
poradenstva, vizualizácie až po 
realizáciu na kľúč. Jej zásadou 
je, že interiér má vystihovať po-
vahu majiteľov, pôsobiť ucelene 
a má byť vyriešený do detailov.

www.jasnakrasna.sk
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ktorými vieme dostať celú policu von zo skri-
ne, čím sa nám uľahčí hľadanie potrebných 
vecí. Do vysokých skriniek odporúčam dať 
niektoré z  dostupných vysúvacích kontaj-
nerov. Umožnia nám využiť ťažko dostupný 
priestor v zadnej časti skrinky.

Vertikálna mini záhradka 
Jednou z výhod kuchyne v tvare L je, že medzi 
jej dve časti sa obvykle krásne zmestí jedá-
lenský stôl. Do našej kuchyne sme umiestnili 
stôl z masívneho duba. Zvláštnou, ale zároveň 
praktickou ozdobou je mini vertikálna záhra-
da, v ktorej môžeme pestovať obľúbené byliny. 
Tak ich budeme mať poruke vždy, keď po ich 
lákavej vôni zatúžime.

Originálna zástena
Ďalším neobvyklým riešením v  tejto kuchyni 
je kuchynská zástena. Nie je vyhotovená len 
z jedného materiálu. Na jednu stenu sme po-
užili biely tehličkový keramický obklad a  na 
druhú klasickú laminátovú zástenu, čím sme 
priestor zjednotili.  Te
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Spoločný čas pri stavaní 
doskovej vtáčej búdky pre sýkorky
Deti majú rady zvieratká, domáce či divoké. Jednou 
z ciest, ako ich vzťah k prírode a zvieratkám prehĺbiť, je 
dostať ich bližšie k nim. Napríklad vtáčikov hostiť počas 
zimy v záhrade alebo na strome oproti balkónu vášho 
bytu. Odborníci z lesoochrany tvrdia, že výroba vtačích 
búdok nie je v súčasnosti už len detskou aktivitou. 
Naopak, je to jedna z veľmi dôležitých metód ochrany 

ohrozených a ubúdajúcich druhov vtáctva, 
ktorých je stále menej aj v dôsledku 

ničenia ich prirodzených hniezdnych 
biotopov. 

Čo by sme mali vedieť
Vtáčie búdky poznáme klátikové a doskové. Keďže naším cieľom 
je využiť odpad z dielne, bude naša búdka dosková. Drevené 
dosky by mali mať hrúbku 2 cm. Najvhodnejšie drevo je mäkké, 
smrekové. Dosky by zvnútra nemali byť ohobľované, lebo po hlad-
kých stenách mláďatá nevedia vyliezť k otvoru. Búdku ošetrujeme 
voskom alebo olejom. Ak chceme jej životnosť predĺžiť, môžeme 
okolie vletového otvoru a prednú stenu oplechovať, a to hlavne 
vtedy, ak je v okolí veľa ďatľov. 

1. Narežeme si steny budúcej búdky. 
My sme použili odpad z biodosky 

a dreveného fasádneho obkladu, ktorý už bol 
impregnovaný a ošetrený voskom.  
Búdka má rozmery 14 x 14 x 22 cm. 

Malé sýkorky
Sýkorka 
bielolíca

Žltochvost 
lesný

Muchárik 
bielokrký    

Škorec  Krutihlav Sova lesná
Muchár 

sivý
Žltochvost 
domový

Vnútorné  rozmery 14 x 14 x 20 cm 14 x 14 x 22 cm 15 x 15 x 25 cm 30 x 30 x 40 cm 14 x 14 x 20 cm

Veľkosť vletového otvoru 2,8 – 3 cm 3,5 cm 4,5 cm 11 cm ⅓ až ½ prednej steny

Výška zavesenia 2 – 4 m   2 – 4 m    2 – 8 m  3 – 9 m 1 – 5 m 

AKTIVITY PRE DETI

Postup

tip od nás!
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Deti do tvorby vkladajú srdce
Dôležité pri vytváraní spoločných výtvorov s deť-
mi je, aby ste prijali nedokonalosť. Deti nedo-
kážu veci urobiť tak dokonale ako my dospelí. 
Podstatná je atmosféra pri spoločnom trávení 
času. Mala by byť pohodová, pričom mysľou aj 
dušou by ste mali byť s  nimi a  nie s  klientom 
z rána. Vtedy vznikajú výnimočné momenty a ne-
zabudnuteľné spomienky. Prajeme vám príjem-
ne strávený čas – SPOLU.  Te
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2. Bočné steny zrežeme pod uhlom, 
aby mala strecha spád. 3. Pri výrobe je veľmi dôležité, aby klince boli zabité 

zošikma, vďaka čomu búdka vydrží dlhšie. 

4. Do prednej steny vyrežeme 
vletový otvor podľa druhu vtá-

čikov, ktorým je búdka určená.
5. Pripravíme si strechu. Tá naša je z odrezkov preglejky 

odolnej proti vode. Strechu je dobré oplechovať, prí-
padne prekryť iným materiálom odolným proti vode.

6. Búdku by ste mali umiestniť na zdra-
vý strom bez spodných konárov, aby 

k búdke nemali dobrý prístup predátori ani ľudia. 
Vhodné je preto 1 m pod búdkou umiestniť ple-
chový límec alebo konáre šípovej ruže či agátu. 
Zavesiť ju môžete pribitím zadnej dosky o kmeň 
stromu. Druhá možnosť je priviazať ju lanom ale-
bo drôtom o strom. Drôt by nemal byť natesno, 
preto je dobré medzeru vyplniť paličkami. Tie 
postupne odhnijú a drôt sa do stromu nezaryje. 
Búdka by mala byť mierne naklonená dopredu. 
Orientovaná by mala byť otvorom smerom na 
menej daždivú a veternú stranu. Najvhodnejšie 
obdobie na vyvesenie búdky je jeseň a zima.
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Nekompromisné  
testy produktov 
pre vašu spokojnosť
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Kvalita je našou najvyššou prioritou. Preto nenechávame nič na náhodu. 
Na našom testovacom pracovisku prejdú špeciálnymi záťažovými testami 
desiatky nových produktov. Tvrdým testom prechádzajú aj konkurenčné 
produkty. Výsledky nám niekedy vyrážajú dych!

Zrýchlený život dvierok
Filozofiou Démos trade je ponúkať len kvalitné 
výrobky. Nestačí nám dobré slovo od výrobcov. 
„Vždy chceme vedieť, v akom prostredí prebieha 
výroba a či je dodávateľ dôveryhodný,“ vysvetľuje 
produktový manažér Aleš Hrdý. Tým sa proces 
preverovania dodávateľa ani zďaleka nekončí. 
„Výrobky potom putujú na testovacie oddele-
nie, kde si produkt prežije svoj zrýchlený život. 
Napríklad takých tisícpäťsto otvorení za jeden 
deň,“ hovorí s úsmevom. Nato, aby sme mohli 
otestovať čo najviac produktov, musel Démos 
trade vybaviť špeciálne testovacie pracovisko. 

Klepot, buchot a škrípanie
Keď človek vstúpi do testovacej miestnosti, začu-
je cvakanie dorazov, klepanie dvierok či šúcha-
nie posuvných systémov. Výsuvy sú napríklad 
testované na špeciálnej stolici. „Naši zamestnan-
ci pozorne zapisujú výsledky po tisíckach cyklov 
otváraní a  zatváraní. Takto vieme veľmi presne 
overiť funkčnosť tlmenia a  aké veľké zaťaženie 
znesie,“ hovorí produktový manažér. Okrem 
základných parametrov, ako sú rozmery, váha 
či vzhľad výrobkov, sa overuje aj ich zhotovenie 
a kvalita. Napríklad svietidlá sa testujú pomocou 
spektrometrov, ktoré merajú teplotu svetla, jeho 
intenzitu a index farby. „Podľa toho hneď vieme, 
či svetelný zdroj spĺňa deklarované parametre. 
Samozrejme, overujeme aj napätie a spotrebu.“ 

Zlepšujeme pre vás návody
„Nešetríme ani posuvné systémy. Konštrukcie 
imitujúce korpus skrine slúžia na namontovanie 
horných a  dolných vedení,“ ilustratívne ukazu-
je Aleš Hrdý a posúva krídlo dverí tam a späť. 
Pevnosť a  silu zaskrutkovania overujeme na 
skrutkách momentovým kľúčom. Vďaka tomu, 
že nám produkty prejdú rukami, môžeme zlep-
šovať informácie o tovare a dôkladne spracovať 
návod na používanie. „Testujeme veľké množ-
stvo výrobkov. Ak na daný produkt testovací stroj 
nemáme, necháme ho overiť externou firmou. 
Tak napríklad testujeme stolové nohy. Sleduje sa 
pri tom pevnosť uchytenia a odolnosť proti pohy-
bu. Firma, s ktorou spolupracujeme, má výbavu 
na celý rad skúšok,“ dodáva.

Testujeme aj konkurenčné produkty
„Veľmi nám záleží na tom, aby nevznikali rekla-
mácie. Niekedy sa „stane“ a  je to normálne. 
Naším  cieľom je, aby sme zachytili nedokona-
losti produktu skôr, ako sa dostane do ponuky, 
ale aj na sklad. Robíme preto i pravidelné kontro-
ly výrobcov a dodaných produktov,“ hovorí Aleš 
Hrdý. Testovať vlastné výrobky nestačí. Treba ich 
porovnať aj s konkurenciou, aby sme neboli, ako 
sa hovorí: „jednookí medzi slepými“. „Niektoré 
výsledky nás udivujú. Zároveň však aj utvrdzujú, 
že vďaka kvalite si zákazníci nájdu cestu k nám,“ 
uzatvára produktový manažér Aleš Hrdý. 

REPORTÁŽ
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pre dve osoby

Vyhrajte víkendový pobyt pre dve osoby s polpenziou v hoteli 
Tri Studničky **** v  Nízkych Tatrách v  hodnote 490 € 
a ďalšie zaujímavé ceny v celkovej hodnote 1 000,- €. Stačí, ak 
nám v termíne od 1.12.2017 do 31.1.2018 napíšete správne 
odpovede na nižšie uvedené otázky a odošlete na známu 
adresu: inspiracia@demos-trade.com. Výhercom sa stane 
ten súťažiaci, ktorý odpovie na všetky otázky a jeho odpoveď 
bude správna (týka sa otázky č.5).

Mená výhercov uverejníme v najbližšom vydaní časopisu Inšpirácia.

Súťaž z letného čísla časopisu Inšpirácia sme boli nútení zrušiť. Bolo to zapríčinené nejednoznačnosťou otázky na počet produktov na webe. Všetky ceny vrátane 
nových postupujú do súťaže jeseň/zima 2017. Za vzniknutú situáciu sa všetkým súťažiacim ospravedlňujeme. Veríme, že nám aj napriek tomu zachováte svoju priazeň. 

Výherca hlavnej ceny  
z jarného čísla Inšpirácie.

Dobrý den. Moc děkujeme společnosti 
Demos za krásný relaxační pobyt 
v Chateau Herálec, který jsme si 
s přítelkyní užili, jak to jen šlo. Načerpali 
jsme energii a skvěle si odpočinuli.  
S pozdravem váš věrný zákazník 
 J. Schneider.

2. cena:
kuchynský krájač  
Ritter AES 62 v hodnote 200,- €

3. cena:
Servo drive uno – kompletná 
súprava pre výsuv značky 
Blum v hodnote 150,- €

4. - 5. cena:
darčekové predmety  
Démos trade

Súťaž
o víkendový pobyt 

v hodnote 490 €

1. cena:  
víkendový pobyt  
pre dve osoby v hoteli 
Tri Studničky    

v Nízkych Tatrách,  
v hodnote 490,- €.

Súťažné otázky:
1.  Ktoré rubriky máte v časopise Inšpirácia najradšej? 

2. O ktorých témach by ste sa chceli v pripravovaných číslach dozvedieť viac? 

3. Aký trend vás v poslednej dobe ovplyvnil najviac?

4. Kto v prevažnej miere navrhuje nábytok, ktorý vyrábate  
(vy, zákazník, dizajnér, ...)?

5. Koľko produktov odoslala spoločnosť Démos trade svojim zákazníkom 
v roku 2017 (počet ks)?

Vyhrajte víkendový pobyt
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Najširšia ponuka  
10 mm dosiek na trhu a mnoho ďalšieho

Laminované drevotrieskové dosky v hrúbkach už od 10 mm, pracovné dosky, kompaktné 
dosky, dyhy, kamenné lamináty, kovolamináty, dizajnové materiály a  mnoho ďalšieho čaká 
na vás v našich skladoch. Vyberie si naozaj každý.


