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ÚČELOVÁ

DREVOTRIESKOVÁ DOSKA

Účelová drevotriesková doska
Účelová doska spĺňa požiadavky normy EN 14 323 laminovanej drevotrieskovej dosky pre vnútorné použitie a
vyhovuje emisnej triede E1. Nosná doska je DTD a povrch tvoria dve vrstvy, dekoračný papier a povrchová krycia
vrstva overlay. Vďaka vlastnostiam overlay vyniká účelová doska oproti bežnej laminovanej doske zvýšenou
odolnosťou povrchu voči oderu, teplu a vode. Účelová doska je vhodná na interiérové vybavenie, ktoré je
vystavené intenzívnemu namáhaniu.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE:
Štandardný formát: 2800x2070 mm
Max. formát:
5600x2070 mm (atypické formáty na objednávku)
Hrúbka:
8; 10; 12; 15; 16; 18; 19; 22; 25; 28; 32; 38 mm
VÝHODY

POUŽITIE

- široká ponuka dekorov identická s kolekciou LDTD
- šírková a dĺžková variabilita
- veľkoplošný formát dosky zabezpečuje optimalizáciu výťaže a možnosť atypických formátov
- jednoduché čistenie a ľahká údržba
- vysoká odolnosť voči mechanickému poškodeniu – stálosť dekoru
- možnosť kombinovania dekorov na doske
- optimalizácia skladových zásob

- kuchynské pracovné plochy a zásteny
- stolové dosky
- pultové dosky – banky, obchody, reštaurácie
- barové dosky
- pracovné plochy (školské lavice, kancelárske stoly,
reštauračné zariadenia)

www.bucina-ddd.sk
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Milí čitatelia,
nie každý z nás má podkrovie, v ktorom by mohol riešiť bývanie. Jeho špecifiká sú niekedy tak výnimočné,
že platí „každá rada nad zlato“ v situácii, keď s požiadavkou zariaďovania podkrovia príde zákazník. Práve
z tohto dôvodu sme sa v aktuálnom čísle zamerali na
podkrovie. Tipy a rady vám poskytli odborníci na interiérový dizajn – Veronika Kotradyová a Jasna Opavská.
V tomto čísle sme sa zamerali predovšetkým na prírodné produkty a masív ako taký. V úvodnom rozhovore s rakúskym odborníkom na tzv. mesačné drevo
sme sa porozprávali o možnostiach a limitoch dreva
v stavebníctve.
Inšpirácie najnovšími trendmi sme vám pripravili zo
svetovej výstavy Interzum. Nejedna vás určite prekvapí
svojou dômyselnosťou alebo netradičným nápadom.
Číslo sme sa snažili osviežiť praktickými článkami, napríklad ako zvládať stres či ako postaviť saunu. Keďže
nám začalo leto a s ním letné prázdniny, pripravili sme
pre kvalitne strávený čas s vašou rodinou praktický
postup stavby domčeka na strome. Inšpirujte sa, oddychujte a bez stresu a zhonov pripravujte svoje výrobky.
Prajeme vám krásne, teplé leto plné zážitkov.
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Tipy na nákup

TIPY NA NÁKUP

Magické dvere
pre čistý dizajn

223432 Magic/1800 kovanie pre drevené
dvere s tlmením. Šírka krídla 900 - 1 800 mm,
nosnosť 80 kg: 219,81 €

NOVINKA

OSB dosky - pomocník
na každej stavbe
V ponuke Démos trade nájdete okrem produktov
vhodných na výrobu nábytku aj stavebné materiály,
ktoré rozširujú vaše možnosti realizácie. OSB dosky
nájdete už takmer na každej stavbe. Od drobných
stavieb, ako sú prístrešky pre autá, až po drevostavby.
OSB dosky majú svoje uplatnenie aj pri murovaných
stavbách, kde ich stavebníci často využívajú pri
debnení či zakrývaní stavebných otvorov. V článku
venovanom samostatne OSB doskám nájdete tipy
na OSB doskový nábytok. Pri troche odvahy môžete
tento cenovo dostupný a pritom ešte stále masívny
materiál využiť aj na výrobu nábytku.

320751 DTDL 112 BS / 164 BS.
2800 x 2070 x 16 mm: 45,20 €

Buďte
trendoví
aj úsporní

154696 OSB Egger 4xP-D,
2500 x 675 x 12 mm: 7,60 €

V spolupráci s firmou Bučina sme
pre vás vytvorili obojstranne laminátovú dosku DTD s hrúbkou 16 mm,
ktorá je z jednej strany svetlo sivá 112
a z druhej strany antracitová 164 (karta
320751). Prečo? Lebo v poslednej
dobe sa do popredia dostavajú iné
farby ako zvyčajne sivá a nerez. Prvou
zmenou bola biela farba a v súčasnosti ju doplňuje antracit, čo je tmavo
sivá farba. Nájdeme ju napríklad v
modeloch ArciTech a Atira od Hettich
alebo v Legraboxe od Blumu. Prax
ukázala, že každá dvadsiata zásuvka je
dnes antracit. Objavte čaro a eleganciu
tejto farby aj vy. Táto obojstranná doska
navyše svojou univerzálnosťou šetrí
náklady i miesto v dielni.
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Hitom tohtoročnej svetovej výstavy Interzum Kolín
boli interiérové magické posuvné dvere bez viditeľného vedenia. Systém Magic ponúka dokonalý
čistý dizajn, ktorý neruší žiadne viditeľné kovanie.
V otvorenom či zavretom stave nie je vodiaca
koľajnica viditeľná. Vodiaca lišta je umiestnená
v dverovom krídle a vodiaci vozík je vždy ukrytý
za krídlom dverí. Podmienkou správneho fungovania je pevná a rovná podlaha bez koberca.
Menšie nerovnosti vedia odpružené spodné
vozíky udržať. Pri frézovaní by ste mali dodržať
minimálnu 20-milimetrovú hrúbku zvyšku frézovanej časti. Systém je nastavený pre minimálne
900 mm šírku krídla a maximálne 1 800 mm. Maximálna nosnosť kovania je 80 kg a odoberaním
pružín je možné nastaviť odpruženie spodných
vozíkov. Možné je aj vloženie lišty, po ktorej budú
spodné vozíky jazdiť. Systém je premyslený do
detailov a vzhľadovo dokonale vyriešený, čo ocenia architekti, dizajnéri a nároční zákazníci.

Kvalitné palubovky

NOVINKA

zo Slovenska

292958 Palubovky smrekové, kvalita AB,
Tatran. 4000 x 121 x 15 mm.
19,83 €/bal. 18,80 €/balenie

leto 2017

Palubovky sú funkčný, estetickým a zároveň zdravým
materiálom, s ktorým si pomôžete kdekoľvek, v interiéri, exteriéri, na podlahách aj stropoch aj stenách.
Jednoduchá montáž je dôvodom, prečo sa palubovky tešia obľube nie len na chatách a horských
hoteloch, ale tiež v modernej architektúre rodinných
domoch, bytov a dokonca aj kancelárií. Obloženie
je trvalé a obnoviteľné, stačí vybrúsiť a znova ošetriť.
Tým, že drevo starne s gráciou, je veľký predpoklad,
že ho tak skoro nevymeníte, na rozdiel od umelých
materiálov, ktoré podliehajú stále sa meniacim
módnym trendom. Výhodou dreva a teda paluboviek je teplý povrch príjemný na dotyk, vôňa dreva,
originálny vzhľad drevenej štruktúry. Masív je zdravý
materiál vhodný pre alergikov.

Uvedené ceny sú v € bez DPH a platia na ne partnerské zľavy, okrem akciových cien.

Všetci ho milujú
Guľôčkový celovýsuv s tlmením od značky
STRONG je vôbec jedným z najpredávanejších
výsuvov na trhu. Obľúbený je pre svoju kvalitu
spracovania a priaznivú cenu. Dostať ho môžete
v rôznych vyhotoveniach: s tlmením, bez tlmenia
alebo s integrovaným push mechanizmom. Vhodný
je pre zásuvky hlboké od 250 mm až po 800 mm.
Nosnosť má od 45 kg až po 75 kg. Jeho najväčšou
výhodou, ako už vyplýva z jeho názvu, je „celovýsuv“. Zo skrine si pekne vytiahnete celú zásuvku
a získate prehľad o celom jej obsahu.
Žiadne zabudnuté veci, skryté pod
korpusom, nehrozia.

Ľahký
a elegantný pohyb

Nemusíte si
lámať hlavu,
máme riešenie
Zobytniť podkrovie alebo riešiť vstavanú
skriňu v šikmine pod schodmi je vždy
tak trochu výzva. Šikminy môžu mať totiž
rôzny sklon. S adaptérom pre vodiace
profily vstavaných skríň od Hettich si nad
tým nemusíte lámať hlavu. Adaptér sa
dokáže prispôsobiť rôznym sklonom stien
(19 – 59°). Jednoduchým nastavením sa
koľajnica pripevnená na adaptér dostane
do roviny. Jeho montáž je veľmi jednoduchá a rýchla. Adaptér unesie až 50 kg
ťažké krídlové dvere. Uľahčite a zrýchlite
si prácu touto „vychytávkou“.

336258 Adaptér pre uchytenie
v šikmine: 8,99 €

Aby sa nový
nábytok leskol

Text ZMG, Foto: Bučina, Rettenmeier, www.shutterstock.com, Strong, Hettich, Poettker, Perdix.

92005T STRONG guličkový
celovýsuv s tlmením, 500 mm,
45 kg: 15,09 €

329043 Poettker hliníkový výsuv
Aj pri rozťahovaní jedálenského
Frontslide A7F/940.A7.
stola môže vaša žena pôsobiť ladne a elegantne. Takýto pohyb jej
zabezpečuje premyslené kovanie
Alu 77 Frontslide od nemeckého výrobcu Poettker. Hliníkové kovanie
v kombinácii so sklápaním rozloží a zloží dosku stola. Profil je vhodný
pre masívne stoly a pre stoly z materiálov na báze dreva. Vďaka masívnej hliníkovej konštrukcii je výsuv veľmi stabilný a pevný, s nosnosťou až
115 kg. Sortiment stolových výsuvov Poettker zaraďujeme ako novinku
do našej ponuky. Vybrať si môžete základný rad BASIC a BASIC Advance i dva modely hliníkových konštrukcií.

Trh stále valcujú nábytky
s vysokým leskom. Aby sa
skutočne leskli, netreba podceniť ich čistotu. Čistič Perdix
vám pomôže vyčistiť váš
práve dokončený produkt.
Dokonale odstráni zvyšky
lepidla, napísané poznámky
a značky, mastnoty, šmuhy
a zvyšky po papierových
samolepkách. Pozor, pritom
šetrne k nábytku! Vhodný
je na vysoko lesklé povrchy,
nerez, citlivé a tmavé povrchy.
Vyčistíte ním aj plasty, napríklad rámy plastových okien.
Poslúži pri čistení zrkadiel
a skla.

328435 Perdix ručný čistič lepidiel, 1 liter: 8,00 €

Akciová ponuka trvá od 17. 7. do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob.

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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Škandinávsky dizajn

Inšpirujte sa
svetovým lídrom

Vo využití dreva v interiéroch
aj exteriéroch sú škandinávsky dizajn a architektúra výkladnou skriňou. Práve preto
sme sa inšpirovali ich citom
pre eleganciu, útulnosť,
praktickosť a vyvážene zdravý dizajn. Ponúkame vám
niekoľko tipov, kde a ako
využiť palubovky, škárovky
a celkovo masívne drevo na
vytvorenie harmonického
domova.
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Odtrhnutý od zvyšku sveta
Škandinávsky dizajn, ktorý je typický pre Fínsko,
Nórsko, Švédsko, Island či Dánsko, bol dlhé
roky odrhnutý od zvyšku sveta. Vyvíjal sa samostatne, podľa potrieb severských krajín. Po
prvýkrát ho uviedli na trh na prestížnej výstave
Triennale di Milano v roku 1947. Minimalistické
prvky spôsobili medzi návštevníkmi hotovú senzáciu. Európsky dizajn predstavovali pompézne
interiéry, odzrkadľujúce aristokratický životný
štýl. Minimalizmus a dokonalá praktickosť nábytku a interiérov boli presným opakom. Dizajn
z rozumu, ako sa škandinávsky štýl často nazýva, zachvátil celý svet a postavenie lídra si drží
dodnes. Jeho ťažisko je v niekoľkých prirodzených a praktických bodoch.

Vychádzajú z reálnych potrieb človeka
Severania pri vytváraní svojich domovov musia
maximálne vychádzať zo svojich potrieb a nie
z estetických a nepraktických tendencií. Drsná
krajina s chladnou klímou a nedostatkom denného svetla im neumožňuje tráviť toľko času vonku. Tieto podmienky ich doslova nútia vytvoriť si
príjemný domov. Ich cit pre vkusný a harmonický domov sa preto maximálne vycibril. Ťažisko
škandinávskej architektúry a dizajnu je v prírodných materiáloch, ako je drevo, textílie, kožušiny,
koža. Častou kombináciou je masívna palubovka s bielymi stenami, svetlým nábytkom v odtieňoch bielej, sivej až čiernej. Biela priestor opticky
presvetľuje, čo je v severských domovoch veľmi
dôležité. Svetlý interiér sa teší veľkej obľube aj u
nás, no podlahová krytina je väčšinou lacnejšia,
laminátová. Drevená palubovka má však viacero
výhod, pre ktoré ju lídri v bývaní nenahrádzajú
ničím iným.

ale dáva priestor pre vyniknutie ostatných prvkov v interiéri. V priestoroch, akými sú obývačka a kuchyňa, sa drevo vyslovene pýta. Trávime
v nich s rodinami väčšinu času. Minimálne
v týchto miestnostiach by sme si mali dopriať
kvalitu, zdravé a prirodzené prostredie.

Minimalistický alebo masívne masívny
Drevo ladí aj s drevom. Nebojte sa kombinácie
drevená palubovka či obklad a drevený nábytok.
Dobré je však kombinovať rovnaký druh drevín
a interiér tak zjednotiť. Drevinu z ihličnanov na
palubovku kombinujeme s nábytkom z ihličnanov a rovnako postupujeme pri listnatých

drevinách. Nábytok z masívnych škároviek môže
byť elegantne ľahký a vzdušný, ale aj ťažký, masívny, ktorý uzemňuje. Veľa záleží od dizajnu,
spracovania a hrúbky. Otvorenými policami,
knižnicami a jednoduchými stolíkmi vyrobenými zo škároviek v hrúbkach 18 mm docielime
minimalistický, jednoduchý a vzdušný nábytok.
Naopak, škárovkami hrubými 40 mm vieme
pri rovnakom type zariadenia vytvoriť aj bez
rustikálnych či vintage prvkov výrazný masívny
nábytok. Škárovky v 4-centimerových hrúbkach
pokojne využite na výrobu lavíc, dosiek stolov,
ale aj rámov knižníc či korpusov solitérnych šatníkových skríň so zapustenými dverami. Masívny

Vytvoriť harmonický interiér
Drevená podlaha je teplá a príjemná na dotyk.
Severania, ktorí nemôžu často chodiť bosí po
vonku, si takto prinášajú kus prírody domov.
Drevo príjemne vonia a navodzuje útulnú atmosféru aj vo veľkých rozľahlých priestoroch, akými
sú dnešné obývačky. Svetlý interiér s množstvom
bieleho nábytku pôsobí sterilne a chladne. Stačí
vybrať jednu veľkú plochu – podlahu alebo stenu, obložiť ju drevom a z chladného sa stáva
útulné, domácke. Platí to aj pre výber moderného minimalistického nábytku, ktorý na pozadí
dreva nádherne vynikne. Drevo totiž vnímame
natoľko prirodzene, že neruší našu pozornosť,

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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rám nábytku krásne vyznie pri jednoduchom dizajne. Na
dvierka skríň je najlepšie použiť biodosky. Vďaka ich špeciálnemu lepeniu sú tvarovo stále a ani veľké plochy dvierok sa nestáčajú a inak nedeformujú.

Využitie a výhody
Palubovky:

Drevo ladí s krajinou
Škandinávci vo veľkom využívajú drevo aj v exteriéri, pretože krásu divokej severskej prírody nechcú zaťažovať rušivými prvkami. Riadia sa filozofiou, že dom či terasa by
mali zapadnúť do krajiny, akoby tam boli odjakživa.
Drevenou fasádou a zaujímavými oknami dokážete vytvoriť dom v jedinečnom a originálnom štýle. Pri obkladoch
je z dizajnérskeho hľadiska stále dôležité, čo chceme horizontálnym alebo vertikálnym obložením fasády domu
docieliť. Pri vysokých a úzkych stavbách je vhodnejšie horizontálne obloženie, ktoré dom opticky zníži. Výnimkou
je, ak chceme cielene nechať strohosť a výšku domu vyznieť. Naopak, široké domy vertikálny obklad zúži, a to aj
na lokálnych a nie veľkých plochách, ako sú okná alebo
vystupujúce časti domu, resp. predsiene alebo samotné terasy. Škandinávci často využívajú vertikálny obklad
z praktických dôvodov. Voda po vertikálnych vlásočniciach lepšie stečie a nedrží sa na dlhých hranách ako pri
horizontálnom obklade.

Na obklady stien a stropov sa
najčastejšie používajú palubovky
profilu Klasik a Tatran, ako podlahová
krytina tzv. podlahové palubovky.
+ Tlmia hluk,
+ zatepľujú priestor,
+ chránia steny proti vlhkosti,
+ dajú sa kedykoľvek obnoviť,
+ sú z obnoviteľného zdroja,
+ vhodné pre alergikov.
292958 Palubovky Smrekové,
AB Tatran. 4000 x 121 x 15 mm.
19,83 €, 18,80 €/bal.
(balenie = 7 ks; 3,88 m2).

Škárovky
Škárovky sú masívne jednovrstvové dosky
vyrobené zlepením drevených hranolov.
Môžu byť priebežne lepené alebo nadpájané. Dostupné sú ako z listnatých, tak aj
ihličnatých drevín. Škárovky z listnatých
drevín sú veľmi odolné a hodia sa na výrobu
schodísk, masívneho interiérového nábytku,
výrobu stolov a kuchynských pracovných
dosiek. Škárovky z ihličnatých drevín sa
najčastejšie používajú na výrobu detského
nábytku, nábytku s prírodným dizajnom a na
stavbu rôznych konštrukčných prvkov.
+ Tlmia hluk,
+ zatepľujú priestor,
+ sú príjemné na dotyk,
+ prírodný produkt,
+ dajú sa kedykoľvek obnoviť,
+ sú z obnoviteľného zdroja,
+ majú pozitívny vplyv na zdravie.

Biodosky

Drevo starne s gráciou
O drevené povrchy sa treba starať. Napriek tomu je drevo
v severských krajinách s nestálym, chladným a daždivým
počasím na prvom mieste. Škandinávci si dobre uvedomujú jeho vplyv na fyzické a psychické zdravie. To je jeho
najväčší benefit, pre ktorý sa neváhajú o drevo starať.
Drevené palubovky ošetrujú prírodnými prostriedkami, ako
sú vosky a oleje. Platí pravidlo „na prírodné prírodne“, aby
sa neupchali póry dreva a ono nestratilo svoje pozitívne
účinky. Výhodou olejov a voskov oproti syntetickým prostriedkom je, že pred novým náterom nie je nutné obklad
či palubovku brúsiť. Ušetrí sa tým čas, energia aj peniaze.
Dobre ošetrené drevo vydrží celé roky, a to už aj preto, že
na rozdiel od plastu drevo starne s gráciou. Človek má
tendenciu skôr vymeniť laminátové podlahy ako drevené,
pretože drevo má aj svoju morálnu hodnotu. Investovať do
dreva často znamená vyriešiť si na dlhý čas vkusne a nadčasovo či už interiér, alebo exteriér domu.
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Používajú sa v stolárstve na vyhotovenie
nábytku rôzneho druhu, na obklady stien
a stropov, ďalej na zárubne, okenice či
schodiská. V stavebníctve sa používajú
na stropné a podlahové konštrukcie, nosný plášť šikmých striech, presahy striech,
fasády a nadstavby.
+ Tvarová stálosť i pri zmenách teploty
a vlhkosti prostredia,
+ charakter prírodného dreva,
+ jednoduchá manipulácia a montáž,
+ široké možnosti použitia a povrchových úprav,
+ obnoviteľný zdroj,
+ možnosť renovácie.
76290 Bio doska, smreková, B-uni.
2520 x 2050 x 19 mm.
126,30 €, 94,70 €/bal. (balenie = 25 m2)

Uvedené ceny sú v € bez DPH a platia na ne partnerské zľavy, okrem akciových cien.

Text: Zuzana Matúšová Girgošková, Foto: Démos trade, www.shutterstock.com

311495 Škárovka Jaseň A/B.
4000 x 610 x18 mm. Nadpájaná, balená.
98,40 €, 73,80 €/bal. (balenie = 10 m2)

315044 TurnMotion II,
otočná polica, antracit: 215,- €

Elegantne, ľahko
a efektívne v kuchyni

Výrobcov kuchynských liniek je dnes na trhu mnoho. V tomto článku vám
dávame tip, ako sa medzi nimi odlíšiť a ponúknuť zákazníkovi niečo navyše
– efektívnosť, prehľadnosť a originalitu. Ponúknite zákazníkom nielen formu,
pekný dizajn skriniek, ale aj zaujímavý obsah, dômyselné úložné miesta.
Aby sa aj deti cítili v kuchyni dobre
Kuchyňa je centrom diania každej rodiny. Všetci
jej členovia sa tu stretávajú ráno pri raňajkách
a minimálne po návrate domov pri večeri. Tento
priestor by preto nemal byť podceňovaný, ale
navrhnutý tak, aby sa každý člen rodiny cítil v kuchyni dobre. Pozrime sa na ich potreby od toho
najmenšieho.
Deti potrebujú priestor, ktorému môžu veriť, ktorý je príjemný na dotyk, teplý, mäkký a pekný.
Tieto vlastnosti má masívne drevo. Laminátové
dvierka síce môžu ako drevo vyzerať, ale deti
mýlia v tom, aké drevo vlastne je. Pre deti je

drevo aj zdravé, keďže jeho prchavé látky sú
zdraviu prospešné. Navyše, započúvali ste sa
niekedy do zvuku, aký vydáva zatvorenie drevených a laminátových dvierok? Keď deti dvierkami trieskajú, tak nech je to aspoň v mäkkom
tóne dreva. S týmito argumentmi ponúknite zákazníkovi kuchyňu z biodosky, ktorá je svojím
špeciálnym lepením tvarovo stála a z masívu
najviac odolná. Hodí sa na výrobu dvierok, nie
korpusov. Jednoduchý strohý dizajn dodá kuchynskej linke moderný vzhľad, nemusíte sa
držať len vidieckeho štýlu. Masívne drevo jej zas
dá originálnu kvalitu.

Muž sa potrebuje zorientovať
Muži väčšinou netrávia v kuchyni toľko času
prípravou jedla ako ženy. Nejeden sa v kuchyni
cíti ako žena v dielni. Často nevie, kde má čo
hľadať alebo odložiť. Preto je pre ženy, ale aj
pre mužov na nezaplatenie prehľadný drôtený systém. Napríklad TurnMOtion II – otočné
police do horných kuchynských skriniek od
KESSEBÖHMER. Otočný systém vám ukáže celý obsah police a zároveň máte ľahký
prístup k veciam, ktoré by inak mohli zostať
zapadnuté prachom. KESSEBÖHMER myslí
pri navrhovaní drôtených systémov aj na ženy
a deti. Špeciálne pre ne vytvoril systém IMove
– sklopné police do horných kuchynských
skriniek. IMove je polica s mechanizmom, ktorý stačí potiahnuť za rúčku a polica sa stiahne
do komfortnej výšky. Ľahko, hladko a plynule.
S touto policou vás žena či dieťa už nebudú
naháňať, aby ste im podali veci z horných skriniek. Radšej si vychutnajte večeru a žena zas
samostatnosť a komfort v kuchyni.

Horčicová kuchyňa
Kuchyňa trochu inak, ako ju diktujú stále sa meniace trendy, je napríklad tá z biodosky. Drevo je
trvácne a z módy len tak nevyjde. Rovnako tak
kvalitné kovanie a spomínaný drôtený systém.
Navrhnite zákazníkom kuchyňu, do ktorej ak zainvestujú, vydrží im celé roky a pritom jej užívateľov neunudí. Odvážnejším zákazníkom môžete
ponúknuť farebnú masívnu linku. Škandinávski
dizajnéri sa radi hrajú s farbami na dreve. Stačí
dve, tri dvierka skriniek alebo zásuviek natrieť
trendovou antracitovou alebo horčicovo žltou
farbou a takáto originálna kuchyňa upúta každého hosťa. Kontrastná farba pomôže vyniknúť
drevu a celkový vzhľad osvieži celý priestor.
Ponúknite „kuchynské linky inak“. Prakticky,

komfortne, zdravo, odvážne a sviežo.

Akciová ponuka trvá od 17. 7. do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob.

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade

9

Text: ZGM, Foto: Kesseboehmer, www.shutterstock.com

315042 iMove súprava s jednou policou, antracit.
Pre skrinku širokú 900 mm: 187,- €

ROZHOVOR

Staviam
100 - percentné
drevené
domy
z mesačného
dreva,
bez izolácie
a lepidiel
Erwin Thoma je priekopník
prírodného staviteľstva v zmysle
hľadania pravej kvality dreva.
Vyštudoval síce vysokú školu,
no to pravé tajomstvo super
trvácneho dreva mu prezradil starý
otec. Odvtedy sa začal venovať
100-percentným drevostavbám.
Jeho stavby sú vo vyše 30 krajinách
sveta. Vo svete je uznávaným
odborníkom na tzv. mesačné drevo.

10

leto 2017

Kto je Erwin Thoma
Je rakúsky lesník, staviteľ a autor viacerých
kníh. Preslávil sa svojou prvou knihou
s názvom Videl som ťa rásť, v ktorej opisuje
pozitívne vlastnosti dreva vyťatého za
ubúdajúceho mesiaca v zime, v určitej
nadmorskej výške, tzv. mesačného dreva.

Na základe tejto publikácie začali výskumné
centrá pri univerzite v Grazi, vo Florencii
a v japonskom Tokiu skúmať vplyv mesiaca
na kvalitu dreva. Erwin Thoma založil vlastnú
stavebnú firmu, ktorá stavia 100-percetné
drevené domy z mesačného dreva po celom
svete. Vytvoril odvážny systém stavania domov
len z drevených stien bez izolácie. Tvoria
ho zlisované drevené dosky, ktoré sú na
vonkajšie steny hrubé od 30 cm a na vnútorné
priečky od 12 cm. Pri tejto hrúbke vnútorných
priečok je zabezpečená aj zvuková izolácia
porovnateľná s murovanými priečkami.
Rovnako to platí aj pre izoláciu tepelnú.
Masívne steny týchto domov dokážu zadržať
teplo do takej miery, že domy sú v pasívnom
štandarde a zároveň spĺňajú protipožiarne
požiadavky. Domy stavia bez použitia
chemických a konzervačných látok či lepidiel.
Konštrukcie robí jeho firma tesárskymi spojmi.
Jeho filozofiou je, že ľudia zbytočne vyrábajú
lepidlá a investujú do toho čas, energiu
i peniaze, pričom to má negatívny vplyv na

životné prostredie, pretože aj veľké stavebné
diela sa dajú postaviť bez nich. Ako príklad
uvádza bosporský most Leonarda da Vinci,
ktorý je správne skonštruovaný a mechanicky
prepojený bez jediného lepidla. Tvrdí, že
stavba postavená z mesačného dreva vydrží
stovky rokov a ako príklad uvádza niekoľko
dreveníc v jeho rodisku, ktoré sú staré 500
rokov. Firemná filozofia je založená na úcte
a rešpekte k prírode, s veľkým zreteľom na
životné prostredie. Drevo čerpajú z vlastných
lesov, ktoré po vyťatí nechávajú rok odležať.
Erwin Thoma vidí strom ako organizmus
zložený z buniek rovnako ako ľudské telo, ktoré
má vlastnú inteligenciu a veľkú schopnosť
prežitia. Na tom stavia a vedecky podkladá
aj pozitívny vplyv stopercentne drevených
domov bez použitia chémie na zdravie človeka.
„Som otec a starý otec. Práve preto si kladiem
otázku, čo chceme zanechať našim deťom.
Konzumnú spoločnosť, ktorá produkuje stále
viac odpadu? Táto cesta je na úkor našich
budúcich generácií,“ hovorí Erwin Thoma.

Váš starý otec vám ukázal cestu k drevu tým, že máte les a stromy
pozorovať a rešpektovať prírodné zákonitosti. Na čo ste pri tom prišli?
Môžete vysvetliť, ako funguje princíp mesačného dreva?
Ukázal mi, že ak zotneme stromy v lese pri ubúdajúcom mesiaci počas zimy, drevo má
lepšie materiálové vlastnosti. V usušenom stave je nepatrne hutnejšie, ale predovšetkým oveľa trvácnejšie a odolnejšie proti plesniam a hmyzu. Pretože je zoťaté v čase
ubúdajúceho mesiaca, nazývame ho mesačné drevo.

Dnes z dreva vyrúbaného za týchto špeciálnych podmienok staviate
domy po celom svete. Kým na Slovensku máme voči drevostavbám
predsudky ako voči menej trvácnym stavbám, vy ste vaše domy postavili aj
v zemetraseniami skúšaných oblastiach, ako je Japonsko. Čomu všetkému
odolávajú vaše domy a ako to je možné?
To, že sú naše domy obľúbené aj v tých častiach sveta, kde býva zemetrasenie, súvisí so
spôsobom, akým je konštrukcia našich domov prepojená. Okrem toho sú stromy, teda
drevo, prirodzene flexibilné a ohybné. V našom výskumnom centre sme vyvinuli systém
drevodomov, ktoré majú steny, strechu aj stropnú dosku len z dreva a sú mechanicky
spojené drevenými kolíkmi. Nepoužívame žiadne chemické a pre mňa toxické lepidlá
a spojivá. Tento systém je 100-percentne z dreva a spĺňa všetky certifikáty bezpečnosti.

Tvrdíte, že vaše domy sú 100-percentne drevené, bez použitia tepelných
izolácií. Ako je potom možné, že dosahujú pasívny štandard?
V prípade, že sú jednotlivé stavebné časti spájané kolíkmi a nie lepidlom, nachádzajú
sa medzi spájanými vrstvami tenké vzduchové medzery, ktoré majú v porovnaní s lepenými spojmi a pri rovnakej hrúbke dreva takmer dvojnásobne vyššiu izolačnú hodnotu.
Technická výhoda sa spája s ekologickou, pretože masívne drevo je z obnoviteľných
zdrojov a dá sa znova použiť, čo neumožňujú lepené dosky, drevoštiepkové dosky
a syntetické materiály.

Vaša spoločnosť je zameraná na zelenú architektúru, teda ekologické
staviteľstvo, napríklad s využitím solárnej energie. Nakoľko sú vaše stavby
sebestačné? Postavili ste aj ostrovné systémy, teda domy nepripojené
k sieťam?
Áno, ako prví v Európe sme postavili domy, ktoré sú technologicky sebestačné. Ich izolačné vlastnosti sú tak výborné, že nie je nutná technológia kúrenia a chladenia. Pritom
nehovorím o malých rodinných domoch. Postavili sme aj veľké sebestačné stavby, ako
napríklad celodrevený 5-poschodový hotel s plochou vyše 7 000 m2. Pre mňa je veľmi

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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pôsobivé, aké výsledky vieme dosiahnuť len použitím jednoduchého dreva z našich lesov. Netreba ho nijako špeciálne vylepšovať. Samo o sebe je pripravené na stavanie.

Náš časopis je adresovaný stolárom. Viete im dať tip
na rezivo, ktoré je vhodné do exteriéru a do interiéru?
Každé drevo je dobré a má svoje jedinečné kvality. To vie každý stolár. Dôležité je však priniesť svoje drevené výrobky k zákazníkovi v celej ich kráse. Znamená to, že v žiadnom prípade
nepoužívať lepidlá a syntetické spojivá. Ak lepidlo, tak potom
biele lepidlo alebo ešte lepšie – kazeínové na báze mliečnej
bielkoviny. Nikdy drevo nenatierať chémiou, teda jedom. Medzi
drevinami existujú viaceré veľmi odolné, ako napríklad smrekovec alebo dub. Musia byť však spojené tak, aby voda mohla
prúdiť všade; voláme to konštrukčná ochrana dreva. Pre nás
je samozrejmosťou používať len mesačné drevo. Toto drevo
je natoľko odolné, že nepotrebujeme používať žiadnu chémiu.
Drevotrieskové a syntetické materiály sú pre nás odpad a tabu.
Nepatria do interiérov, pretože zaťažujú ľudský organizmus
a rovnako tak aj životné prostredie. Práve preto je dopyt po
masívnom nábytku príležitosťou pre stolárov vyhotoviť individuálny masívny nábytok, čo veľkoobchodné siete nedokážu
ponúknuť.

Akú životnosť majú vaše stavby postavené
z mesačného dreva? Čomu všetkému, na rozdiel od
klasického reziva, mesačné drevo odoláva?
V našich domoch dávame 50-ročnú záruku na plesne a kondenzáciu, čo je v Európe jedinečné, pretože pre normálne panelové domy platí obyčajne 5-ročná záruka. Povedal by som,
že ak je dobre urobená strecha a vďaka nej je suchá celá stavba, tak takýto dom musí prežiť minimálne jedno storočie. V mojom rodisku stoja domy, ktoré sú viac ako 500 rokov staré, sú
drevené a v takom stave, že v nich môžu ľudia stále zdravo
a kvalitne bývať.
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Princíp mesačného dreva
Stromy v určitej nadmorskej výške sú spílené v zimných
mesiacoch za ubúdajúceho mesiaca. Vplyv mesiaca na životné
cykly stromu je rovnako silný ako na more a jeho príliv a odliv
alebo aj na človeka a kvalitu spánku. V určitej fáze Mesiaca je
veľká časť miazgy stromu koncentrovaná v koreňoch a v kmeni
je jej veľmi málo. Po spílení sa stromy nechajú v lese presušiť
až do jari, a to korunou dole svahom. Dôvod je ten, že strom
sťahuje z kmeňa všetku vodu do listov a ihličia. Kmeň sa
v priebehu pár mesiacov prirodzene presuší a ostáva v ňom
minimum miazgy, ktorú obľubujú škodcovia. Drevo sa takto
voľne suší minimálne rok. Thoma uvádza jednoduchý pokus
s kvalitou mesačného dreva a stromu spíleného v inej fáze
mesiaca a v inom ročnom období. Dve takéto kopy dreva nechal
od seba 100 m vzdialené ležať na lúke. Kým jednu drevokazný
hmyz napadol, druhá zostala nedotknutá.

Cena sa odvíja od ceny práce v danej krajine. Napríklad
v Rakúsku stojí m2 obytnej plochy od 2 500 do 3 000 eur. Je
to približne rovnaká cena, za akú stavajú u nás tehlové domy
stavebné firmy. Keď nemusíme platiť za kúrenie, tak si ľahko
vyrátame, akú veľkú úsporu to prináša. U nás v Rakúsku zaplatia majitelia konvenčných domov za kúrenie od 1 500 do
3 000 eur ročne.

Stavaním drevostavieb sa zaoberáte desiatky rokov.
Aký je aktuálny vývoj v stavebníctve, pokiaľ ide
o drevostavby? Rastie záujem o ekologické a prírodné
stavby, alebo naopak, vytláčajú ich nové stavebné
materiály?
Začal by som inak. Ešte sme nespomenuli, že uznávané univerzity potvrdili, že v drevodome bez použitia chémie sa žije
neporovnateľne zdravšie a spí sa v nich lepšie než v kamenných či tehlových domoch. Dokonca aj zlepšovanie zdravia
chorých ľudí drevo silno podporuje. Drevodom, ak je správne
postavený, je podstatne zdravší. Je to tiež zmysluplný ekologický variant. Tým, že šetrí náklady na réžiu domu, nie je drahý.
Z pohľadu budúcnosti to vidím preto veľmi pozitívne. Dokazuje
to aj počet našich postavených domov.


 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade

Text: Zuzana Matúšová Girgošková, Foto: Tomáš Benčík, Erwin Thoma

Je to určite aj otázka ceny. Mať 100-percentne
drevený, ekologický dom nie je lacná záležitosť.
Koľko stojí m2 vášho domu? Prípadne, aká je jeho
energetická návratnosť?
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Saunovaním si upevníte
psychické aj telesné zdravie
Saunovaním človek spája príjemné s užitočným – dokonalý relax
a uzdravovanie tela. Keďže ide o relatívne malú a nenáročnú stavbu,
nie je na škodu zvážiť možnosť, či nemať saunu aj priamo doma.
To môže byť jeden z argumentov pre vašich klientov. Prinášame vám
niekoľko tipov, ktoré sa vám pri jej budovaní zídu.
Prečo do sauny investovať
Liečivý vplyv saunovania objavili ľudia ešte
v dobe bronzovej, 1500 rokov pred naším letopočtom. Vtedy to bolo využívanie tepla z rozohriatých kameňov, ktoré sa uprostred obydlia
poskladali do vykopanej jamy. Saunovanie sa
rýchlo rozšírilo do celého sveta. Na horúcom
vzduchu sa človek potí a tým vylučuje škodliviny. Zlepšuje sa prekrvenie organizmu a baktérie
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sa doslova vypália, teda saunovanie má aj protizápalové účinky. Dámy poteší, že saunovanie
priaznivo pôsobí aj na pokožku, ktorá je pružnejšia a vitálnejšia. Všetko sú to dosť presvedčivé
argumenty na to, aby ste vy či vaši klienti mali
jednu saunu aj doma.

Vyberte si správne typ sauny
Dobré je, mať hneď na začiatku jasno v tom,
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o aký typ sauny máme záujem. Existujú suché
švédske sauny, ktoré pri minimálnej vlhkosti zohrejú vzduch až na 100 °C. Majú veľmi priaznivé
účinky na imunitu a uvoľnenie tela, ale zároveň
sú najmenej znesiteľné pre človeka. Príjemnejšie
sú fínske vlhké sauny, pri ktorých je dôležité, aby
teplota dosahovala maximálne 90 °C. Fínska
sauna má pozitívne účinky pri oslabení ciev,
zrazeninách, ochoreniach dýchacích ciest alebo
po veľkej námahe, keď sa telo potrebuje zbaviť
únavy. Existujú ešte bylinkové sauny s teplotami
do 50 °C, v ktorých sa inhalujú éterické oleje
podľa toho, čo potrebujeme liečiť alebo uvoľniť.
Populárne sú aj infračervené sauny, ktorých teplota je do 60 °C a po pobyte v takejto saune sa
netreba schladzovať.

Aký materiál zvoliť
Sauny sa vždy vyrábajú s prírodného dreva. Keďže má drevo nízku
vodivosť tepla, dá sa na ňom aj napriek vysokým teplotám pohodlne
sedieť či opierať sa o drevené steny.
Bunková štruktúra dreva teplo na
jednej strane ukladá a na druhej
ho pozvoľna odovzdáva. Navyše sa
z dreva počas saunovania uvoľňujú
liečivé éterické oleje. Na jej stavbu
môžete použiť fošňovú konštrukciu,
prvkovú, ktorá pozostáva z drevených modulov, a siahnuť môžete aj
po špeciálnej dyhovanej preglejke
s možnosťou voľby povrchovej dyhy
SPA PLEX. Určená je na stavbu
sauny, bazéna, ďalej na výrobu
nábytku či plachetníc. Nosná doska
je z čistého smreku, lepená, bez
obsahu formaldehydu. Výhodou je
hotový veľký formát a nízka hmotnosť. Dizajnéri preglejku aktuálne
veľmi radi navrhujú. Obľube sa teší
v štýlových wellness centrách.

Fínska vihta (vasta vo východnom Fínsku), je
vyrobená z brezy. Používa sa v tradičnom saunovom
kúpeli na masáž a stimuláciu pokožky.

Odizolované steny sauny si môžete pripraviť vopred a jednotlivé časti zmontovať. Pre malú saunu postačuje pôdorys
150 x 200 cm, rodinná sauna by mala mať
200 x 250 cm. Výška nesmie byť menšia ako 190 cm. Rátať musíme so zdrojom tepla, napríklad s kachľami, ktorých
veľkosť úmerne rastie s veľkosťou sauny.
Interiérovú saunu umiestnime tak, aby
v miestnosti, v ktorej bude, mala dostatok
čerstvého vzduchu. Kabínu postavíme
minimálne 5 cm od steny, aby sme zabezpečili odvetrávanie a vyhli sa kondenzácii. Platí to aj pre strop, ktorý je dobré
zaizolovať tepelnou izoláciou s parotesnou
zábranou. Rovnako podlaha, na ktorej kabína stojí, by mala odolávať vlhku a teplu.
V rámci prevencie je dobré vyrobiť aj drevenú zábranu ku kachliam. Saunové svietidlo neinštalujeme nad saunové kachle.
Vyberte také, ktoré vytvorí príjemnú a intímnu atmosféru. Saunovanie si spríjemníte aj využitím éterických olejov, ako napr.
z eukalyptu, citróna či borovice.


Text: Zuzana Matúšová Girgošková, Foto: www.shutterstock.com

Na čo pri stavbe myslieť

Rodinná sauna by mala mať 200 x 250 cm.
Pre malú saunu postačuje pôdorys 150 x 200 cm.

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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INŠPIRUJTE SA

OSB doska
ako fenomén doby

OSB dosky sa stali fenoménom dnešnej doby. Radi ich využívajú stavebníci,
tesári a čoraz viac sú zaujímavejšie aj pre architektov a stolárov. Pripravili
sme vám prehľad všetkých možných variantov, kde ju môžete použiť.
Inšpirujte sa a možno zostanete aj prekvapení.
Ako sa správa OSB doska v exteriéri
S prižmúreným okom by sme mohli povedať,
že OSB dosky je možné využiť kdekoľvek.
Často kladená otázka je, či aj v exteriéri alebo
vo vlhkom prostredí. OSB dosky 3/N môžu byť
použité vo vlhkom prostredí, napríklad v pivnici
alebo nevykurovaných miestnostiach. Horšie je
to už s poveternostnými podmienkami v exteriéri. Ak plánujete OSB doskou spraviť len dočasný záklop stavebných otvorov, nie je problém. No čím dlhšie je OSB doska vystavená
vplyvom počasia, tým výraznejšie jej životnosť
klesá. Neodporúča sa preto použiť ju na stavbu
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záhradných domčekov, detských domčekov alebo psej búdy. V týchto prípadoch siahnite radšej
po palubovkách z masívu, ktoré po namorení
vydržia podstatne dlhšie.

Technické „vychytávky“ pre stavebníkov
S rastúcou popularitou drevostavieb vzrástlo aj
všestranné využitie OSB dosiek. Doskami stavebníci často oplášťujú steny alebo vyhotovujú
z nich podlahy. Robia z nich záklopy striech, používajú ich ako podklad na strechu pod asfaltové
pásy či na konštrukcie priečok. Pomocou sú aj
ako debnenie pri betónovaní. Často kladenou

leto 2017

Uvedené ceny sú v € bez DPH a platia na ne partnerské zľavy.

otázkou je uloženie OSB doskovej podlahy.
V neobytných priestoroch, ako je napríklad povala, na ktorú chodíme zriedkavo, a vzdialenosť
trámov je 80 – 90 cm, využívame OSB dosku
v hrúbke 22 mm. Vylepšiť to môžete položením
12 mm dosiek krížom na väzbu. V obytných
priestoroch prízemia, kde neprekáža krokový
hluk, je hrúbka OSB dosky závislá od skladby
podlahy. Vhodné však je klásť OSB dosky vo
dvoch vrstvách opäť krížom na väzbu a používať OSB dosky s perodrážkou. Niektoré dosky
k sebe priskrutkujeme. Super pevnú podlahu
docielime tak, že obe vrstvy prilepíme na seba
disperzným lepidlom. Podlahu v podkroví, ktorú
kladieme na nosné trámy, robíme tiež dvojvrstvovú, ale medzi vrstvy vkladáme krokovú izoláciu. Do nosných trámov kotvíme len prvú vrstvu,
izolácia a druhá vrstva sú položené voľne ako
plávajúca podlaha.

OSB dosky v stolárskych dielňach
OSB dosky využívajú stolári skôr na konštrukcie
a korpusy interiérových zariadení, ktoré nie je
vidieť. S nástupom industriálneho štýlu v architektúre sa OSB dosky začali odkrývať svetu. Tak
ako sa necháva vyniknúť autentickosť a surovosť
betónu či železa, nijako sa nekamufluje ani OSB
doska, ale naopak, architekti zvýrazňujú jej hrubozrnnú štruktúru a drsnosť. OSB dosky sa začali využívať na zhotovovanie nábytkov. Dokonca
aj svetoví dizajnéri sa pri navrhovaní nábytku

chopili OSB dosiek: napríklad dizajnér Emiliana
Godoya s kreslom Camouflage či dizajnérske
štúdio Swedish Ninja so svojim OSB návrhom
sedacieho zariadenia. Viditeľné kúsky triesok sa
stali zaujímavým dizajnérskym prvkom. Práve
preto architekti štruktúru OSB dosiek neprekrývajú, ale siahajú po transparentných náteroch,
ktoré ju nepotlačia, ale vytvoria len ochranný
film. Naopak, pigmentované lazúry a moridlá
triesky ešte zvýraznia alebo farebne doladia
k zvyšnému nábytku.

Žiadne jedy v dome
Výhodou OSB dosiek je, že sa s nimi dá pracovať rovnako ako s drevom: rezať pílou i frézovať,
spájať lepidlom či spojovacím materiálom. Aj
keď ide o prefabrikát a nie pravý masív, stále je
to jeden z ekologických materiálov. Vyrába sa
recyklovaním z odpadu, z veľkoplošných triesok
smrekového a borovicového dreva, ktoré sa lisujú v troch vrstvách a lepia. Výsledkom je odolná,
pružná doska bez hŕč. Obsahuje viac nahraditeľného zdroja – dreva ako ďalších prídavných
látok. Nie je však doska ako doska. Lacné napodobeniny sú ochudobnené o materiál. Malé
triesky sa lúpu alebo obsahujú lacné lepidlá.
Takáto doska môže byť menej odolná a zároveň
aj zdraviu škodlivá. Na výrobu odvážneho OSB
doskového nábytku či ako stavebný materiál na
drevostavby rozhodne odporúčame použiť značkové OSB dosky.


Text: Zuzana Matúšová Girgošková, Foto: www.shutterstock.com

159998 OSB doska RH
2500 x 1250 x 15 mm,
výrobca Kronospan: 16,90 €/ks

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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Vstavané
skrine
v šikmine
s Everestom

181590 Everest súprava pre úchytkovú lištu Fox II, pre jedno
krídlo, pre dosku hrubú 10 mm: 41,40 €, 27,90 €

Základné tipy pre šikminy

Optické klamy

Vstavané skrine nie sú pre stolára komplikovanou zákazkou. Zaváhanie môže prísť pri vstavaných skriniach pod schodiskom či v podkroví,
ak sa s takýmito zákazkami nestretáva často.
Vybrali sme niekoľko dôležitých tipov a odlišností, na ktoré treba pri ich návrhu a realizácii
prihliadať.

Pri podkrovných riešeniach je často problém
s malým priestorom. Zúžené miesta bývajú
tmavé a neprehľadné. Trochu svetla do nich prinesiete výberom svetlých materiálov na výrobu
skriňových dverí. Svetlé dezény unifarieb alebo
drevených dekórov priestor zväčšia a rozjasnia.
Siahnuť môžete aj po vynikajúcom optickom klame - zrkadle. Podobný efekt docielite aj využitím
skla, ktoré odráža svetlo.

Odlišnosti skríň
so šikminou
 Horný profil treba namontovať
na samotnú šikminu.
 Rátať treba minimálne s troma
krídlami, pretože rovné dverové
krídlo sa nemôže odsúvať
do šikminy.
 Dve zošikmenia môžu byť na skrini
s minimálne štyrmi dverami. Dôvod
je opäť prozaický. Rovné dvere sa
nezmestia pod šikminu a musia byť
zasunuté v priestore rovných dverí.
 Dvere so šikminou musia
byť umiestnené na zadných
koľajniciach.
 Dvere so šikminou majú vozíky
umiestnené uprostred krídla
a chodia v profile, ktorý je
umiestnený na priebežnej polici.

18

Všetko pekne usporiadať
Každý dnes ocení prehľadné usporiadanie vecí,
ktoré šetrí čas pri obliekaní. V rannom zhone to
príde nesmierne vhod. Výrobcovia ponúkajú veľké
množstvo riešení vnútorného vybavenia, čo platí aj
pre vstavané skrine v šikminách. Naše odporúčanie je siahnuť po celovýsuvoch. Celý obsah vyjde
von zo skrine a človek má dokonalý prehľad.

Na krídla vstavaných
skríň odporúčame
použiť držadlá FOX na
výplň 10 mm a Univerzal na výplň 18 mm.

TIP NA
NÁKUP

Stačí si už len vybrať
Podľa výplne si môžete vybrať zo systémov
Everest – rámový na výplň 10 mm a bezrámový na výplň 18 mm. Farebné vyhotovenia sú od
lesklej bielej, striebornej, zlatej cez čiernu kartáčovú alebo rôzne odtiene olivovej. Aj v dĺžkach
je viacero možností: od minimálnej 1,7 m až po
6-metrové. Na záver spomenieme hlavné výhody
systému Everest, a to nosnosť až 50 kg na jedno
dverové krídlo, vedenie je možné namontovať na
podlahu a strop bez korpusu a na jazdiace kolieska platí doživotná záruka.


Plusy a mínusy systému Everest:
+ možnosť veľkoformátových dverí, keďže kolieska sú zostrojené na nosnosť 50 kg a na
vozíky platí doživotná záruka;
+ vedenie je možné namontovať na podlahu
alebo strop aj bez korpusu;
+ využitý je šikmý priestor;
+ dvere sa dajú využiť aj ako interiérové. Náš
tip je siahnuť po držadlách Karat, Geminy,
Master...
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- väčšia hĺbka korpusu, pretože vodiaci systém zaberá časť hĺbky korpusu;
- viditeľnosť nosných profilov pri zatvorených
dverách;
- bezrámový systém pri 18 mm vyžaduje
zafrézovanie spodných koliesok do dverí;
- musí mať priebežnú policu, na ktorú sa
ukotví vodiaci profil.

Uvedené ceny sú v € bez DPH a platia na ne partnerské zľavy, okrem akciových cien.

Text: Aleš Hrdý, Nikola Janíková, ZMG, Foto: Sevroll

Neodmysliteľnou súčasťou moderných domovov sa v súčasnej dobe
stali vstavané skrine. V priestore
nezavadzajú, nevytvárajú plochy,
na ktorých sa zachytáva prach.
Podporujú dizajn rovných línií
a minimalistického interiéru. To isté
platí aj pre podkrovie. Prinášame
vám niekoľko praktických tipov, ako
vyrobiť praktické a zároveň vkusné
vstavané skrine v podkrovných
šikminách.

Svetlo
v skrini

zmenšuje
stres
Osvetlením v šatníkovej skrini si viete
v mnohých smeroch dobre pomôcť.
Prioritne máte v skrini väčší prehľad.
V tmavých úzkych priestoroch docielite opticky väčšiu rozľahlosť. Tým, že
veci nemusíte „potme“ hľadať, zmenšíte si stres s obliekaním. Ako sa však
vo veľkej ponuke svietidiel zorientovať? Poradíme vám.
Aby bolo vidieť všade

Bodové svetlo
Tempo B je možné
namontovať priamo
na policu.
157051 LED svetlo TEMPO B, vysoko výkonné LED,
výkon: 2,5 W, farba svetla: teplá biela, povrchová
úprava: chróm. Životnosť: 50 000 hod.: 12,17 €

tip od nás!

vloženia vkladu, na ktorý sa umiestní LED pás
a ten potom svieti s väčším rozptylom.
LED pásy v profile sú najčastejšie využívané systémy pre vnútorné osvetlenie skrine. Obľúbené sú
pre svoju vysokú variabilitu. Možnosti sú takmer
neobmedzené, čo sa týka intenzity, umiestnenia
a montáže. Profily sa môžu zafrézovať do každej
police a aj do bočníc. S LED pásmi vyhoviete
rôznym individuálnym požiadavkám. Môžu sa
frézovať, ale takisto sa môžu využitím profilov kedykoľvek povrchovo namontovať.


Šatníková tyč
na umiestnenie
LED pásov.
215022 Profil LED Oval,
dĺžka 1 m, hliníkový: 7,00 €

Nezabudnite na vypínače
Pri osvetlení je dôležité myslieť aj na vypínač, ktorý sa zapína a vypína
automaticky otváraním a zatváraním skriňových dverí. Funguje na princípe
prekážky pred vypínačom, bezdotykovo. Ak je pred snímačom predmet,
svetlo je vypnuté. Ak sa prekážka vzdiali, vypínač sa zapne a svetlo svieti.
Správny vypínač vyberiete podľa dĺžky LED pásov alebo počtu bodových
svetiel. Pre posuvné dvere je vhodný vypínač SL260.

Akciová ponuka trvá od 17. 7. do 31. 8. 2017 alebo do vypredania zásob.

Vyberte si

Dizajnéri
radia

správnu
farbu svetla
Správna farba svetla v šatníkovej
skrini môže rozhodnúť, či bude
osvetlenie skrine rušivé, alebo
splynie s miestnosťou natoľko, že si
ho ani nevšimnete. Dizajnéri preto
radia zladiť ho s osvetlením celej
miestnosti. To sa rozlišuje podľa
farby a atmosféry, akú chceme
navodiť. Teplá biela, má najmenšiu intenzitu a najmenší svetelný
výkon. Je to príjemné a nerušivé
osvetlenie, najbližšie zapadajúcemu slnku. Týmto svetlom navodíte
správnu atmosféru v spálni či
obývačke, v ktorej oddychujete po
práci. Neutrálna biela má rozptyl
svetla najbližší tomu dennému.
Touto farbou nič nepokazíte. Hodí
sa všade tam, kde potrebujete
prirodzené osvetlenie. Presný opak
je farba studená biela, ktorá má
veľký podiel modrej zložky svetla,
čo spôsobuje, že má povzbudzujúci účinok. Táto farba osvetlenia
sa často používa v kanceláriách
a na pracovných plochách. Skrine
s týmto osvetlením v kanceláriách
a na pracoviskách budú ladiť
s osvetlením miestností.

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade

Text: Aleš Hrdý, Nikola Janíková, David Kakeš, Foto: Démos trade, www.shutterstock.com

Osvetlenie skrine už nemusí byť len pri dverách.
Osvetliť si môžete komplet celý obsah, a to bodovými svetlami, osvetlením šatníkovej tyče a LED
pásmi v hliníkových profiloch.
Bodové svetlá sa môžu zafrézovať do jednotlivých
políc alebo len povrchovo namontovať. Pre dostatočné osvetlenie je možné využiť viacero bodových
svetiel. Ich výhodou je, že sa môžu dodatočne namontovať aj do existujúcich skríň.
Osvetlená šatníková tyč je jedinečné riešenie
osvetlenia skríň. Nielen v policiach je viac svetla.
Osvetlením šatníkovej tyče máte hneď prehľad,
čo všetko visí na vešiakoch. Unikátna je svojím
profilom, v ktorom je priestor na umiestnenie LED
pásov. Nosnosť šatníkovej tyče je 25 kg/m. Ďalšou
výhodou je možnosť meniť rozptyl svetla pomocou

19

Hodvábne sivá

U707

Obj. č.: 307976

názov
Úch-Enuca 128 mm grafit/chróm lesklý
Úch-Enuca 160 mm grafit/chróm lesklý
Úch-Enuca 224 mm grafit/chróm lesklý
Úch-Enuca 320 mm grafit/chróm lesklý
Úch-Enuca 96 mm grafit/chróm lesklý

Dub Davos

H3131

obj. č.
284070
284071
284072
284073

Obj. č.: 308011

názov
Úch-Fera 160 mm brúsená oceľ
Úch-Fera 256 mm brúsená oceľ
Úch-Fera 320 mm brúsená oceľ
Úch-Fera 448 mm brúsená oceľ

povrch brúsená oceľ

grafit/lesklý chróm

obj. č.
284096
284097
284098
284099
284095

Fera

Obj. č.: 307993

Enuca

H1115

názov
Úch-Caleido 128 staromeď
Úch-Caleido 192 staromeď
Úch-Caleido 320 staromeď

Bamenda šedo-béžová

Obj. č.: 307991

obj. č.
284263
284264
284265

Dub Kansas hnedý

H1113

názov
Úch-Arco 128 mm grafit
Úch-Arco 128 mm imitácia nerezu
Úch-Arco 160 mm grafit
Úch-Arco 160 mm imitácia nerezu
Úch-Arco 256 mm grafit
Úch-Arco 256 mm imitácia nerezu
Úch-Arco 320 mm grafit
Úch-Arco 320 mm imitácia nerezu

povrchová úprava staromeď

povrch grafit, imitácia nerezu

obj. č.
284045
284049
284046
284050
284047
284051
284048
284052

Caleido

Arco

Dizajnové trendy 2017 úchytky

Obj. č.: 308015

Dub Kendal prírodný

H3170

názov
Úch-Sirius 128 oxidovaná oceľ
Úch-Sirius 160 oxidovaná oceľ
Úch-Sirius 96 oxidovaná oceľ

Obj. č.: 308016

názov
Úch-Vereca 224 mm imitácia nerezu
Úch-Vereca 320 mm imitácia nerezu
Úch-Vereca 480 mm imitácia nerezu

Dub Gladstone sépiový

H3342

obj. č.
284101
284102
284103

povrch imitácia nerezu

povrchová úprava oxidovaná oceľ

obj. č.
284268
284269
284267

Vereca

Obj. č.: 308020

Sirius

H3433

názov
Úch-Macis 96 old america

Polar Aland

Obj. č.: 308004

obj. č.
284279

Dub Denver

H1399

názov
Úch-Lenis 128 porcelán mat/kov
Úch-Lenis 96 porcelán mat/kov

povrch matný porcelán, kov

povrch porcelán matný/kov

obj. č.
284274
284275

Macis

Lenis

REPORTÁŽ

Originálne nápady,
ako dosiahnuť praktický
minimalizmus

Výstava Interzum 2017 priniesla v oblasti kovania niekedy až dych vyrážajúce riešenia. Koncom mája sa konala už tradične v Kolíne nad Rýnom a navštívilo ju takmer
70 tisíc ľudí. Je to jedna z najväčších výstav svojho druhu na svete, ktorá určuje trendy
pre výrobcov nábytku na najbližšie dva roky. Tento rok sa niesla v duchu minimalizmu
a praktického využitia aj posledného centimetra.

Takmer ako bez kovania
Minimalizmus sa objavoval takmer
v každom stánku. Výrobcovia sa
predbiehali v tom, ktorý z nich vyrobí užší materiál, užšiu bočnicu, nenápadnejšie kovanie. Hmatateľné
to bolo v stánku talianskeho výrobcu Terno scorrevoli. Spoločnosť
ohúrila návštevníkov produktom
magické dvere. Boli to posuvné
dvere, ktoré sa otvárali a zatvárali
bez akéhokoľvek viditeľného vedenia. Tajomstvo tohto systému
je ukryté za krídlami dvier, kde sú
umiestnené kolieska a vodiaci tŕň.

Ultra tenké bočnice
Minimalizmus sa prejavuje už aj
v hrúbke použitých materiálov.
Najnovším trendom, ktorý prináša
nemecký výrobca kovania Hettich,
sú tenké bočnice na zásuvkách.
Ich novinkou z radu prémiových
produktov je systém AvanTech,
ktorého príchod na trh sa očakáva
v roku 2018. Tento systém sa vyznačuje jednoduchým prevedením
bočníc bez rôznych predelov, drážok alebo krytiek. Bočnice sú úzke
len 13 mm, a pritom je v nich ukryté
kompletné kovanie. Kovanie umožňuje 5D nastavovanie. Vyznačuje
sa dokonalým pohybom a nosnosťou až do 80 kg.
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Efektívne riešenia
pre malé byty
So zmenšovaním bytov začína byť
aktuálne každé využitie priestoru
a jeho dokonalé ovládanie. V malých priestoroch sa klasické výklopné kovanie stáva neefektívne,
pretože otvorené skrinky zavadzajú a obmedzujú v pohybe. Hlavné
slovo dostávajú posuvné systémy,
ktoré na výstave Interzum dokonale
odprezentovala firma Hettich. „Vtip“
bol v tom, že dokázali bežne dostupné produkty skombinovať tak,
že výsledkom bol zaujímavý celok.

Ukázali tak nové možnosti využitia,
ako napríklad horné skrinky s posuvným kovaním alebo posuvné kovanie aj na zástene, za ktorú môžete elegantne skryť nepotrebné veci.

Ukryté v pracovnej doske
Zaujímavé využitie našli aj elektrické výsuvné systémy LegaMove.
Ich dôvtip nespočíva len v nastavovateľných stolových nohách.
Vysúvacia horná skrinka nad kuchynskou linkou „ukryje“ nevyužité veci. Naopak, jednoduchým
stlačením tlačidla ich môžete mať

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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okamžite po ruke. Rovnako tak sa
dá efektívne využiť slepý roh na
skrinke. Zasúvacia skrinka sa šikovne skryje do pracovnej dosky.
A keď už hovoríme o nastaviteľných
systémoch, tak zaujímavé riešenie
vedia poskytnúť aj v kúpeľni, kde
si môžete nastaviť výšku umývadla
pre všetkých členov domácnosti.

Sezam, otvor sa!
Čerešničkou na torte posuvných
systémov bol koncept posuvného
kovania, pri ktorom je možné otvárať posuvné dvere vstavaných skríň
jednoduchým mávnutím ruky. Má
naše najvyššie ocenenie. Skryté
senzory zachytia pohyb a o zvyšok
sa postará elektronika. Rovnako
tak sa skriňa mávnutím ruky zatvorí. Pevne veríme, že koncept sa
premení v konkrétny produkt a už
v blízkej budúcnosti bude dostupný
aj u nás v Démos trade.

Chytré riešenia tri v jednom
Všetkých výrobcov čaká v blízkej
budúcnosti veľká výzva, a to vyrábať nielen produkty ako také. Stále
viac treba prichádzať s riešeniami,
ktoré skĺbia viacero využití v jedno a nábytok získa ďalšiu pridanú
hodnotu. Príkladom toho je skrinka na topánky, ktorá slúži aj ako
miesto na sedenie a zároveň aj ako
pomocník na obúvanie. Skrinka,
sedenie a pomocník v jednom.
Viacero funkcií v jednom vytvára zaujímavý a inšpiratívny celok.
Samozrejmosťou tohto systému je
tichý a presný chod, tlmenie pri zatváraní, veľký úložný priestor.
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Ani centimeter nazmar
Rakúska spoločnosť Blum zaujala
na Interzume výsuvným soklom,
ktorý by mal prísť na trh už v roku
2018. Sokel je stupienok a zároveň
zásuvka s úložným miestom. Ako
sme už spomenuli, byty sa zmenšujú a pre dosiahnutie čo najlepšieho využitia priestoru sa kuchynské
zostavy ťahajú stále viac do výšky.
Niekedy je príliš náročné dostať sa
k horným skrinkám, a práve z toho
vychádza myšlienka výsuvného
sokla. V prvom rade slúži ako stupienok, z ktorého ľahšie dočiahnete aj na najvyššie miesta, a v druhom rade ako zásuvka s nosnosťou
až 150 kg.

Stôl ako harmonika

Text: Miroslav Dobias, ZMG, Foto: Miroslav Dobias, Interzum

Dômyselné riešenie ponúka aj spoločnosť POTTKER, ktorá je jedným
z najnovších dodávateľov spoločnosti Démos trade. Zameriava sa
na výrobu kovaní pre rozkladacie
stoly. Na výstave prezentovala stôl
pozostávajúci z jednej dosky, ktorú
je možné roztiahnuť ako harmoniku. Pri početnejšej návšteve máte
šmahom ruky dostatočne veľký stôl
pre všetkých. Okrem toho spoločnosť ponúka riešenia na prekrytie
pracovnej dosky, plynového sporáka alebo iných spotrebičov, v podobe stola. Takýto stôl môžete vysúvať
a využívať na viacero spôsobov.
Opäť praktické a využiteľné v množstve realizácií. Viac podobných inšpirácií zo svetovej výstavy Interzum
2017 nájdete v najbližšom čísle časopisu Inšpirácia alebo na našom
facebooku Démos trade.


 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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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).

Zdravé

podkrovie

V minulosti boli povaly určené na sušenie a uskladňovanie nepotrebných vecí. Manzardy boli tými najmenej lukratívnymi bytovými priestormi, často tam bývali slobodní ľudia v prenájmoch. Dnes sa už z priestorov pod šikmou
strechou dajú vytvoriť moderné a komfortné podkrovné bytové priestory.
Podkrovie na X spôsobov
Tvorba krovu – teda konštrukcie strechy
má svoje pravidlá od stredoveku a dnes
už klasické tesárske spoje pri nej nahrádzajú vo veľkej miere moderné kovania.
Tak či tak, práve zošikmením striech sa dá
vytvoriť útulný obytný priestor a špeciálna
atmosféra.
Ak je strecha vysoká, môže byť obývateľné podkrovie aj dvojpodlažné. Možno tu
vytvoriť čiastočné podlažia - galérie, s priezormi na spodné podlažie. Horná galéria
so zábradlím nie je plnohodnotnou oddelenou miestnosťou, ktorá by poskytovala
úplné súkromie, ale môže slúžiť ako pracovňa, miesto na čítanie a hranie hudby,

na príležitostné spanie a pod. Práve tu –
najbližšie ku strešnej konštrukcii si vieme
najintenzívnejšie užiť „ducha podkrovia“,
najmä keď je krov vizuálne priznaný. Ak
sa nechá otvorený obytný priestor cez
obe podlažia, vytvorí to chrámový alebo stodolový efekt, ktorý dáva priestoru
veľkoleposť a užívateľom „rozlet“. Ak ide
o obývací priestor, centrálne sedenie akosi prirodzene pasuje doprostred miestnosti, kde je vyslovene centrom spoločenského života v dome. Ak by sme ale chceli
vytvoriť z hlavného sedenia skôr miesto
pre relax, je dobré umiestniť ho tak, aby
jeho hlavná časť – napr. chrbát rohovej
pohovky bol umiestnený pri stene alebo
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aspoň nejakom náznaku priečky či
zásteny. Potrebu súkromia vo veľmi
otvorených obývačkách je potom
dobre kompenzovať inými zákutiami, podľa možností aj s výhľadom, kde sa človek môže utiahnuť
a relaxovať.
Druhou možnosťou sú plnohodnotné dve až tri podlažia. To je prípad
väčšiny nadstavieb na bytovkách.
Veľká časť starého bytového fondu
v mestách prešla takýmto úpravami
a zrazu sa ulice dvihli aj o 5 – 6 metrov. Zmenilo to vzhľad ulíc aj celých
štvrtí, často k horšiemu.

využiteľné rohy. Sú dve možnosti:
buď všetky zvyšné rohy nechať voľné a nábytok umiestňovať čo najďalej od nich, alebo ich v ideálnom prípade „vyplniť“ na mieru vyrobenými

Využitie šikmín

Vizuálny kontakt s vonkajším
svetom

Spálňa v podkroví. Zásadná chyba je umiestniť posteľ po dĺžke do
ostrej šikminy, kde si človek môže
pri náhlom vstávaní udrieť hlavu.
Ak sa to len trochu dá, je lepšie
umiestniť posteľ k rovným stenám.
Ak musí byť pod šikminou, treba
ju odsunúť ďalej od šikmej plochy
a takto vzniknutý voľný priestor využiť na ukladanie vecí.
Krízové je pod šikminami umiestňovať toaletu, sprchu aj schody.
Všetky komunikácie treba dať čo
najďalej od ostrých šikmín.
Hlavnou slabinou podkrovných
priestorov na bývanie sú ťažko

byť neuspokojivé pre viaceré úrovne prirodzených ľudských potrieb
a môže to viesť k sociálnej izolácii.
Preto treba, ak je to len trochu
možné, rátať aj s primerane vysoko

Drevené trámy v kombinácii so
sedlovou, pultovou, či valbovou strechou
predstavujú „archetypálne bývanie“.

na to, čo splní funkciu plnohodnotného okna. Pri nových strechách sa
dá k vikieru či k presklenému štítu
strechy ľahko zakomponovať aj balkón alebo dokonca lodžia. Takto sa
dajú získať všetky benefity útulného
bývania v podkroví a zároveň sa
predíde pocitu, že je človek v podkroví uväznený.

Podkrovie je archetyp
úložnými priestormi, ktoré síce nebudú dokonale využiteľné, ale vizuálne priestor scelia a ak majú dvierka, zabránia usadaniu prachu.

umiestnenými vikiermi, teda vertikálnymi okennými otvormi zakomponovanými do šikmej strechy, alebo s vytvorením veľkej presklenej
plochy na štíte strechy. Treba myslieť

Ak rekonštruujete a zobytňujete
starú strechu, môžete profitovať zo
zachovania pôvodných trámov aj
po psycho-estetickej stránke. Staré
trámy v nás ľuďoch evokujú niečo

Pri výstavbe alebo prestavbe podkrovia je dobré zvážiť množstvo
vizuálneho kontaktu s vonkajším
svetom. Ak jediné okná v podkroví
sú len strešné okná, a to ešte vo
väčšej výške, akú má bežne sediaci človek, môže byť v priestore
aj dostatok denného svetla, ale je
tam nedostatok kontaktu s dianím vonku. Jediné, čo je vidieť, je
obloha a možno vzdialená krajina,
ale nie aktuálne dianie na ulici,
v záhrade, v susedstve. Tým sa
obmedzuje získavanie prehľadu
o bezprostrednom okolí, čo môže

 facebook.com/demostradeslovensko
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dobre známe, archetypálne a tým
uvoľňujúce. Drevené trámy v kombinácii so sedlovou, pultovou, či
valbovou strechou predstavujú „archetypálne bývanie“. Z nich vzišla
celá naša západná stavebná kultúra. Preto pokiaľ sa to len trochu
dá, nechajte trámy priznané, nové
či staré. Aby bolo podkrovie komfortné, pri zatepľovaní strechy sa
nevyhnete pridaniu vrstvy izolácie,
ktorá často trámy pohltí. Ak sa na
to myslí vopred, už pri navrhovaní
krovu, dá sa tomu predísť a mať
aj zateplenie, aj priznané trámy.
Aj kompletné „okapotovanie“ krovu z interiéru však nezničí úplne
tú útulnú atmosféru, ktorá je pod
šikmými plochami.

Čím podkrovie zariadiť
Aby sme mohli podkrovie zariadiť
aspoň trochu bežným nábytkom,
pomôže, ak je murivo vytiahnuté
aspoň do výšky 110 cm a až potom
začína zošikmená strecha. Ak to
konštrukcia nedovoľuje, je možné
túto plochu vytvoriť napríklad ako
priečku zo sadrokartónu. Aj keď
sa takto stráca priestor, je to paradoxne veľká pridaná hodnota pri
vykonávaní bežných funkcií v interiéri. Do toho priestoru potom lepšie umiestnite postele, kuchynskú
linku, pracovný stôl, záchod, kúpeľňové umývadlo alebo nízke skrinky. Nikomu nepridá na pohode
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a zdraví, keď sa musí pri bežných
činnostiach, ako je umývanie zubov
alebo riadu, krčiť. Čím väčší, resp.
tupší uhol zvierajú ramená sedlovej strechy, tým sa dá vytvoriť viac
relaxačne pôsobiaci priestor. Tento
uhol však prichádza do úvahy len
vtedy, keď zošikmenie strechy začína naozaj niekde nad bežnou
výškou človeka. Konštrukcia krovu
sa rytmicky opakuje, preto pokiaľ je
priznaný, môže sa tento rytmus objaviť aj v členení interiéru a jednotlivých funkciách bytu. Dokopy to tak
môže vytvárať harmonický celok.
Zošikmené rovinné plochy a prítomnosť priznaných trámov pomáhajú vytvoriť akustickú pohodu.
Najmä pri veľkých úložných systémoch v podkroví sa nevyhnete
prvkom na mieru so zošikmenými
korpusmi aj dvierkami, ale stále sa
tak dá využiť priestor efektívne. Len
treba byť potom opatrný pri rôznych
posuvných systémoch.

Podkrovie ako výzva pre
drevostavbárov, remeselníkov
aj architektov
Podkrovie sa rieši najčastejšie ako
čiastočná alebo kompletná drevostavba. Využiteľné podkrovie môže
vzniknúť aj na rovnej streche, ktorú
možno týmto spôsobom sanovať.
Dnešné moderné drevené krovy
sa už môžu vytvoriť tzv. väzníkovou konštrukciou, ktorou sa dajú
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premostiť aj veľké priestory. Priečne
krokvy alebo tzv. klieštiny tesne nad
podlahou často nájdeme v starých
domoch. Pokiaľ bola povala len
miestom na odkladanie sena či nepotrebných vecí, bolo to v poriadku.
Len čo však z podkrovia chceme
vytvoriť moderné bývanie, treba
urobiť strategické rozhodnutie: odstrániť kvôli tomu celú strechu alebo vďaka nim priestor zaujímavo
výškovo členiť. Tieto krokvy môžu
slúžiť ako podpora rôznych pódií či
schodíkov a priestor zrazu dostáva
úplne iný architektonický, bohémsky výraz. K nemu patria aj rôzne
závesné prvky, ako napr. siete, alebo umiestnenie hrubých kobercov
či vankúšov na sedenie na zemi.

Farby a svetlo v podkroví
V rohoch podkrovia býva prirodzene
menej svetla v porovnaní s bežnými
priestormi. Svetlo dopadá zo strešných okien najčastejšie zhora, preto
je dobré mať okná nielen na jednej

strane, ale ak je to možné, tak na viacerých stranách strechy pre mäkšiu
svetelnú atmosféru a lepšie svetelno-technické parametre – svetlo
dopadne na celý priestor rovnomernejšie. Aby sme dosiahli optimálne
podmienky na bývanie, je dobré
siahať po svetlých pastelových farbách a tmavé či sýte farby používať
naozaj len vtedy, ak chceme niečo
v priestore zdôrazniť a vytvoriť protiklad. Svetlé plochy odrážajú viac
svetla a tmavé ho zas pohlcujú. Aj
kompletné obklady podkrovných
plôch drevom nemusia byť ten najlepší nápad, pretože priestor potom
môže pôsobiť až klaustrofobicky.
Najmä tu treba nechať drevo dýchať práve použitím iných kontrastných plôch, ideálne bielych. Prvky
umelého osvetlenia je dobré dať do
kontextu so strešnou konštrukciou.
Napríklad môžeme spustiť nejaké
závesné svietidlá priamo z trámov
a pod., v nich sa dá bez problémov
priznať aj potrebná kabeláž.


Text a foto: Veronika Kotradyová
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Naša budúcnosť, to sú deti
Preto ich podporujeme

Text: Miroslav Dobias, ZMG, Foto: Detská tour Petra Sagana, Miroslav Dobias, Tomáš Benčík, www.skutterstock.com

pomáhame

Aké sú naše deti? Hravé, zvedavé, plné energie. Je na nás dospelých,
ako tieto úžasné vlastnosti v deťoch podporíme. Démos trade vidí ako
dôležité posúvať Slovensko cez ne. Naše deti. Preto naša spoločnosť
podporila v ostatných mesiacoch detský domov v Spišskej Belej, jedinečné hokejbalové ihrisko v Bratislave a stala sa oficiálnym partnerom
podujatia Detská tour Petra Sagana.
Malí pretekári
Detská tour Petra Sagana sú preteky pre
deti do 15 rokov, ktoré sa konajú po celom
Slovensku a najnovšie aj v Čechách. Záštitu
nad ňou drží Peter Sagan. Jej cieľom je podporiť záujem detí o šport, pohyb a cyklistiku. Tour
sa teší veľkej obľube a návštevnosť každým
rokom stúpa. V súčasnosti navštívi jedno podujatie v priemere 1 500 – 2 000 ľudí. Démos
trade je pri každých pretekoch so svojou špeciálnou cyklistickou Démos arénou. Pozostáva
z drevených prvkov, na ktorých deti trénujú

prejazd cez prekážky, učia sa zvládať nerovnosti, udržiavať rovnováhu a takto si zlepšujú
svoje zručnosti.

Zoberte aj svoje deti

Démos trade podporil aj detský domov
v Spišskej Belej, ktorý potreboval plošný
materiál na výrobu štyroch skríň.

Na detskú tour môžete zobrať aj svoje deti
a stráviť tak plnohodnotný čas s rodinou. Na
internetovej stránke www.detskatour.sk nájdete najbližšie termíny pretekov. Nezabudnite
na pretekoch navštíviť našu Démos arénu.
Tešíme sa na vás.


„Záleží nám na našej spoločnej budúcnosti.
A budúcnosť – to sú naše deti. Detská tour Petra Sagana
prináša deťom možnosť naučiť sa vytrvalosti, bojovnosti, cieľavedomosti a rešpektu. Nezáleží na tom, či z detí vyrastú športovci, manažéri, učitelia, mechanici alebo výrobcovia nábytku.
Dôležité je, aby to boli ľudia, ktorí budú viesť našu spoločnosť
správnym smerom.“ Démos trade.

Démos trade podporil aj najstaršie hokejbalové ihrisko na Slovensku v našom
hlavnom meste. Dodaním preglejky na
mantinely sme pomohli vytvoriť miesto pre
šport a oddych mládeže aj dospelých.

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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INŠPIRUJTE SA

Kúpeľňa

pod nebom

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 povahu majiteľov, pôsobiť ucelene
a má byť vyriešený do detailov.
www.jasnakrasna.sk
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Šikminy jej pristanú
Majitelia veľkého rodinného domu sa pred
jeho rekonštrukciou obrátili na interiérovú
dizajnérku Jasnu Opavskú. Jednou z požiadaviek bola spálňa s vlastnou kúpeľňou.
Domáci pán si želal vaňu a jeho polovička relax pod sprchou. Úlohou bolo vyriešiť kúpeľňu v podkroví tak, aby šikminami nijako netrpela, ale naopak, aby sa využili ich výhody.

Myslieť na komfort
Spálňa s kúpeľňou ponúka majiteľom väčšie
súkromie a zároveň minimalizuje situácie,
keď na jednu kúpeľňu čaká ráno celá rodina.

Komfort tejto kúpeľne podčiarkuje lavica, ktorá slúži jednak na sedenie počas prezliekania, ale aj ako úložný priestor. Sprcha je v jednej rovine s podlahou. Všade je podlahové
kúrenie a na uteráky je navrhnutý dizajnový
nerezový radiátor.

Vaňa s výhľadom na hviezdy
Manželia si zadali ďalšie požiadavky, medzi
ktorými bolo aj dvojumývadlo a priestor na
sedenie pri obliekaní. Kým pri umývadle
a v sprche potrebujeme klasickú výšku stropu, vo vani a pri sedení na lavici nijako neprekáža menšia výška. Práve to rozhodlo o dispozičnom riešení kúpeľne a rozmiestnení
prvkov, ktoré tam manželia chceli mať. Vaňa
a lavica sú priamo pod strešnými oknami,
z ktorých svetlo príjemne dopadá aj k umývadlu a sprchovému kútu. Naopak, v noci sa
majitelia môžu pri užívaní si teplého kúpeľa
pozerať na nočnú oblohu. Prirodzené svetlo
dopĺňa rad svietidiel od dverí, nad umývadlom až po sprchový kút.

Vyhráva nadčasovosť
Manželia majú radi teplé, zemité tóny a nadčasové riešenia. Preto je farebnosť tlmená
použitím teplých hnedých odtieňoch. Okrem
klasických stropných svietidiel a svetla nad
zrkadlom je svetlo aj v nike pri vani a pod
policami pri zrkadle. Výsledkom je teplá, príjemná kúpeľňa, ktorá nenaruší ranné prebúdzanie a večer pripraví človeka na spánok. 

Text: Zuzana Matúšová Girgošková a Jasna Opavská, Foto: Jasna Opavská

Kúpeľňa je priestor, ktorý je
často pre dizajnéra malou
výzvou. Na rozdiel od ostatných miestností, ktoré sú veľké,
priestranné, je kúpeľňa malá
a niekedy aj v rámci domu a bytu
podceňovaná. S netypickou
výzvou sa Jasna Opavská popasovala v prípade rekonštrukcie
domu, v ktorom sa kúpeľňa
dostala do podkrovia.

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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Deň otvorených dverí v Košiciach

Košice zažili adrenalín
aj nebíčko v „papuľke“

Za jeden deň sa dá toho stihnúť veľa. Aj jeden deň v Démos trade venovaný vám môže byť naozaj akčný a plnohodnotný. Na Dni otvorených dverí v Košiciach mohli návštevníci napríklad zažiť rázne pulzujúci tep, zimomriavky po
tele, nebíčko v „papuľke“ a ešte si aj vybaviť pracovné stretnutia.
Ľudia si chválili
„Cítim sa tu tak príjemne, že aj keď je už neskoré
popoludnie, ešte stále sme tu s rodinou,“ hovorí
Michal z Košíc, pri ktorom sme sa pristavili s otázkou, ako sa mu Deň otvorených dverí v Démos trade páči. Spokojne sa usmievala aj jeho malá dcéra, ktorej na krku visela maska zajka. Vyrobila si
ju spolu s hosteskami v detskom kútiku. O chvíľu
sa pri nás zastavil pán Imrich Gaďo, priateľ pána
Michala. Aj jeho sa pýtame, či sa mu na podujatí páči. Odpovedá, že je tu príjemná atmosféra
a teší ho, koľko známych stretol. „S Démos trade
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spolupracujem už celé roky. Poznám produkty
aj ľudí z Démosu. Ešte musím pochváliť výborné
jedlo a zaujímavý program,“ dodáva.

Zábava na každom kroku
Program podujatia bol nabitý a každý si mohol
prísť na svoje. Páni tajili dych pri maľovaní nahého tela krásnej ženy vo farbách Démos trade. Krv
tuhla v žilách počas rezbárskeho masakra umeleckého rezbára, ktorý motorovou pílou priamo
pred očami návštevníkov vytváral fascinujúce
drevené sochy. Kto mal adrenalínu dosť, mohol
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sa zastaviť pri karikaturistovi, ktorý kreslil portréty
návštevníkov. Dámy aj pánov zaujala kulinárska
show šéfkuchára Milana Polohu, ktorý pripravoval špeciálne menu. Na jedlo sa, samozrejme, len
nepozeralo, ale aj sa jedlo. Na pripravených bufetových stoloch našli návštevníci jedlá, ako bryndzové pirohy, rezníky, pečené klobásky, koláče
a mnoho ďalších lákavých dobrôt. Chutné jedlo
mohli zapiť čapovaným pivom a pre šoférov boli
k dispozícii rôzne druhy nealko nápojov. Veľkým
lákadlom bolo aj predstavenie najnovších modelov automobilov značiek Škoda a Audi.

Na Dni otvorených dverí odprezentovalo to najlepšie zo svojej produkcie 23 vystavovateľov.
Návštevníci sa mohli priamo výrobcov produktov opýtať na to, čo ich zaujímalo. Produkty si
mohli vyskúšať, čo je vždy lepšie, než o nich
len čítať. Peter Šoško zo spoločnosti Egger bol
milo prekvapený, ako dobre návštevníci poznali novú kolekciu dekoratívnych materiálov 2017
– 2019. Možno za to vďačíme práve časopisu
Inšpirácia:). Daniel Styk z Hettichu s úsmevom
povedal: „Podujatie pritiahlo naozaj zaujímavých

klientov. Celkovo som milo prekvapený, ako ste
dispozične vyriešili priestor.“ Na tieto slová reagovala marketingová špecialistka Démos trade
Renáta Kočvarová: „Usporiadanie Dňa otvorených dverí v skladových priestoroch nám umožňuje ukázať dodávateľom aj zákazníkom prostredie, v ktorom naši zamestnanci pracujú. Sama
sa teším z toho, aké dobré podmienky sa nám
na prezentáciu podarilo vytvoriť.“

Rodinná atmosféra
Napriek tomu, že podujatie nebolo ani

zďaleka komorné, ale návštevníci sa dali rátať
na stovky, atmosféra bola veľmi priateľská až
rodinná. Môžu za to dobré vzťahy pracovníkov Démos trade so zákazníkmi. Regionálny
manažér obchodu Peter Wagner povedal:
„Potešila ma vysoká účasť našich zákazníkov, ktorá splnila naše očakávania. Som rád,
že zákazníci majú záujem o akcie tohto typu.
Určite budeme aj v budúcnosti pokračovať
v organizovaní podobných akcií. Je to skvelá príležitosť, ako rozšíriť a zlepšiť doterajšiu
spoluprácu.“


 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade

33

Text: Zuzana Matúšová Girgošková, Foto: IN EVENTS PRO spol. s r.o.

Zvučné značky

NOVINKA

Čím prekvapí ponuka
plošných materiálov
Dnes sa mnohé zo života aj práce odohráva na internete. Možno si kladiete
otázku: oplatí sa investovať do tlačených prospektov a katalógov? Naša odpoveď je áno, pretože nový Katalóg plošných materiálov 2017 je inšpiratívnym čítaním a zároveň dôležitým pomocníkom pri plánovaní práce. Celkovo
550 strán je dôkazom toho, že ponuka Démos trade siaha ďaleko za hranice
firemného sloganu: „Všetko pre výrobu nábytku“.
Čo si ako prvé nalistovať
Vnímame, že pre stolárov, dizajnérov aj architektov je náš katalóg inšpiráciou a často nevyhnutnou pomôckou pri každodennej práci. Hlavne
vo fáze rozhodovania a vytvárania dizajnu produktu. Prelistovať si katalóg v pokoji, bez toho,
aby ste museli sedieť za počítačom, je odľahčujúce. Po úspešnom vydaní katalógu na rok 2015
prinášame aktualizovanú ponuku plošných materiálov. S oboma našimi katalógmi máte k dispozícii 1 600 strán plných produktov. Do pozornosti dávame uskladnené povrchy extrémne
matný Xtreme Matt z produkcie Pfleiderer. Je to
špička medzi matnými povrchmi, pretože znáša
väčšie zaťaženie a pritom je jeho údržba jednoduchá. Oplatí sa nalistovať aj prémiovú kategóriu
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MDF dosiek PerfectSense. Nájdete tam úplnú
novinku Dekor W1100 Alpská biela. Je to dekor s najbelším odtieňom v rade PerfectSense.
Vysoká krycia schopnosť a hĺbka vysokého
lesku PerfectSense Gloss alebo PerfectSense
Matt povrchu priamo nabáda ku kombinácii
efektov v duchu súčasných trendov.

Moderné materiály a aj kus prírody
Napadá vám, ako do interiéru dostať viac skla,
no pritom mať slobodu v tom, že spracovanie
zvládnete s bežnými nástrojmi? Siahnite po
Rauvisio Crystal Slim. Tento polymérny materiál je dokonca pevnejší než sklo, pritom na „nerozoznanie sklenený“, a vystačíte si s bežnými
nástrojmi. Alebo vyskúšajte digitálnu tlač na
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Ponuka nielen pre nábytok
Ako sme v úvode článku spomínali, Démos trade
má slogan „Všetko pre výrobu nábytku“. Naša ponuka ho už presiahla a v katalógu nájdete aj materiály na stavbu, ako napríklad OSB dosky, MFP
panely, rezivo či terasové alebo plotové kompozity,
palubovky, listy a lepidlá. Po prečítaní týchto riadkov vám hlavou možno prebehne – už aby som
katalóg mal u seba v dielni či v kancelárii. Získať
ho môžete od obchodného manažéra Démos
trade alebo si ho vyžiadajte v pobočke. Môžete
si ho aj objednať, a to na portáli Démos24Plus.

Dostupný bude už túto jeseň.

Text: Zuzana Kuderová, ZMG, Foto: Démos trade

pre sezónu 2017/18?

MDF paneloch. Taktiež dokonale imitujú sklo,
montujú sa podobne ako dosky a možnosti tlače sú široké: od motívov kvetov, kameňov až po
scenérie z obľúbených fotografií. Masívne drevo
je mnohými generáciami overený materiál, ktorý
spĺňa najvyššie kritéria pre zdravý domov. V poslednej dobe je čoraz obľúbenejší a to bol tiež
dôvod, pre ktorý sme mu venovali celú jednu
kapitolu. Prírode sme dali zelenú a do katalógu
sme zahrnuli širokú paletu biodosiek, škároviek,
paluboviek, podlahových alebo obkladových panelov. Po prezretí kapitoly venovanej preglejkám
sa rýchlo zorientujete v druhoch a formátoch potrebných pre váš projekt.

NOVINKA

tip od nás!

www.demos-trade.com

Náš nový web vás dostane!
Veľká časť pracovného života sa dnes odohráva on-line. Keďže vám
prácu chceme čo najviac uľahčiť, spustili sme našu vynovenú prehľadnú
a inšpiratívnu webstránku. Nová moderná verzia vám skráti čas strávený
hľadaním produktov a veríme, že vďaka zaujímavým tipom si na stránku
kliknete aj vo voľnom čase.
Stačí pár klikov
Pri zostavovaní novej webstránky sme sa držali
štyroch zásad. Prvá – aby stačilo len pár klikov
a vy ste našli to, čo potrebujete. Tomu sme prispôsobili čistú a vzdušnú grafiku, ktorou sme
dosiahli prehľadnosť. Druhou zásadou bolo,
aby ste informácie o produktoch Démos mohli
mať vždy po ruke a čo najjednoduchšie, to znamená vo svojom mobile. Webstránka je zladená

s prehliadačmi v mobiloch a tabletoch. A keď si
stránku budete prechádzať v mobile alebo v počítači, veríme, že vás zaujme sekcia – Inšpirujte sa.

Tipy a triky pre vašu prácu
Démos trade nie je len o samotných produktoch,
ale aj o najnovších trendoch. Preto treťou prioritou bolo dať vám nové kreatívne podnety pre
prácu. V sekcii „Inšpirujte sa“ ich určite nájdete

v rôznych článkoch o trendoch z nábytkárskeho
sveta a na pestrých fotografiách. Vďaka originálnym tipom a nápadom je dosť pravdepodobné,
že si na náš web kliknete aj vo voľnom čase.

Prehľadný ako e-shop
Štvrtou základnou zásadou bolo zaradiť sortiment do prehľadných skupín a produkty ukázať v e-shopovom zobrazení. To znamená, že
pri každom produkte sa zobrazí základný popis, fotografia aj cena. Produkty môžete ľahko vyhľadať podľa kódu alebo filtrovaním hľadaných parametrov. Nakupovať môžete hneď
po prihlásení sa do portálu Démos24Plus.
Viac vám prezradí už samotná webstránka
www.demos-trade.com. Klik!


 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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Text: Igor Gorný, ZMG, Foto: www.shutterstock.com, Démos trade.

Prehľadný, moderný, inšpiratívny

AKTIVITY PRE DETI

Splňte si sny!
Vyrobte deťom
domček na strome
Mať ako dieťa svoj vlastný priestor, do ktorého majú
dospelí vstup zakázaný, je snom asi každého dieťaťa.
Opýtajte sa toho svojho, či by chcelo mať domček
na strome a pravdepodobne sa mu šťastím rozžiaria
oči. Ponúkame vám návod, ako postaviť domček na
strome, ktorý na rozdiel od tých plastových bude tu aj
pre ďalšie deti z rodiny.
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1.

Výber vhodného stromu

Je to absolútna alfa toho, aby sme domček mohli budovať. Vybrať
treba zdravý, dostatočne silný strom. Nie príliš mladý, ale ani veľmi starý.
Najvhodnejšie stromy sú duby, javory, jedle a jablone. Strom by mal mať
hrubý kmeň, dostatočne prerastené korene a nemal by trpieť žiadnymi chorobami a parazitmi. Pre klasický dom na strome s pôdorysom 2,5 x 2,5 m
voľte strom, ktorého kmeň má priemer aspoň 30 cm. Pri vytváraní návrhu
rátajte s tým, že strom bude v budúcnosti rásť a preto treba nechať okolo
kmeňa dostatočnú vôľu.

dÔležité

Pri
kotvení
skrutiek do
stromu využite radšej
menej väčších skrutiek
ako veľa menších.
Strom takúto oblasť
považuje za zranenú
a nechá ju zotlieť.

2.

Projekt a príprava

4.

Pripravíme rošt

Domček na strome, kde by mali kraľovať deti, je dobré si naplánovať a nakresliť. Ako prvé treba zvážiť jeho uchytenie, pričom musíme
myslieť na to, že domček sa vo vetre bude hýbať spolu so stromom.
Odporúčame preto klzné kĺby alebo držiaky. Podlaha domčeka by nemala byť od zeme vyššie než 2 m, a to vzhľadom na jeho využívanie deťmi
a možný pád. Dobré je zem pod domčekom zmäkčiť napríklad drevenou
štiepkou, ktorá prípadný pád stlmí.

3.

Vytvoríme nosné trámy

5.

Poistíme podperami

7.

Rebrík do domčeka

Ideálny je strom, ktorý má silné konáre v tvare „V“. Na obe strany
konárov priskrutkujeme nosné trámy. Na nich vytvoríme rošt. Do trámov
urobíme dve 15 mm diery vo vzdialenosti 10 cm, ktoré prepojíme rezom priamočiarou pílou. Tento úkon zabezpečí domčeku flexibilnosť vo
vetre. Nosné trámy by mali byť vodorovné, pretože to má vplyv na stabilitu
a konštrukciu domčeka.

Na rošt využijeme štyri trámy rozmerov 50 x 150 mm. Neuložíme
ich naplocho, ale kolmo na hlavnú základňu. Postavíme ich na hranu, tak
aby bol presah cca 60 cm. Rošt ohraničíme vytvorením rámu z dvoch
trámov veľkosti 50 x 150 mm. Tie priložíme na plocho k štyrom koncom
presahujúcich trámov.

Vytvorený rošt pripevníme k základni v strome ôsmimi uholníkmi. Rošt podoprieme trámami, ktoré ukotvíme do kmeňa stromu. Horný
koniec zrežeme v uhle, ktorý je potrebný pre sklon stromu. Na opačnej strane vyrežeme zárez v tvare „V“. Podpery priskrutkujeme 200 mm
skrutkami.

6.

Podlaha a zábradlie

Môžeme začať s budovaním podlahy domčeka. Vopred sa pozrieme, či nejaké konáre zasahujú do roštu a vyrežeme potrebné otvory.
Treba im nechať vôľu pre rast. V druhom kroku vybudujeme zábradlie
okolo domčeka. Malo by mať výšku minimálne 90 cm. Na výplň zábradlia
sa dá využiť čokoľvek, no otvory by nemali byť väčšie než 10 cm.

Prístup do koruny stromu treba premyslieť. Vybrať si môžeme lanový rebrík alebo drevený. Na drevený potrebujeme dva 3,5 m dlhé trámy rozmerov 50 x 150 mm a dva 2,5 m dlhé trámy rozmerov 50 x 70 mm,
z ktorých narežeme stupienky rebríka. Aké steny, okná, dvere a strechu
si zvolíte, je už na vás. Postupujte podľa dizajnu, ktorý ste, najlepšie spolu
s deťmi, vytvorili.

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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Text: ZMG, Foto: www.istock.com, Ilustrácie: Nora Petrigalová

tip od nás!

Na
opláštenie
sa najviac
hodia palubovky v profile
TATRAN či KLASIK,
a to v minimálnej hrúbke
15 mm. Na podlahu palubovky podlahové, ideálne
v hrúbke 19 alebo 24 mm.

SLUŽBY

Aký je váš názor
na služby nárezových
centier?
Miroslav z bratislavskej
stolárskej dielne
Zatiaľ sme ich služby využili dvakrát,
pretože sme kapacitne nestíhali. V danom okamihu nám to veľmi pomohlo.
Ocenili sme, že je to partnerská služba
nášho dodávateľa Démos trade. Je
dostupná hocikedy, a preto sme po
nej siahli. V našej dielni máme kvalitné
vybavenie, preto službu nemusíme využívať pravidelne, ale aj po prepočítaní
sme prišli na to, že cena je priaznivá
a stihneme viac zákaziek.

Poznáte to? Búšenie srdca, potenie rúk, vnútorná triaška a pocit, že vám všetko padá na hlavu. Takto vyzerá stres. Otázka je, čo s ním, pretože odborníci
tvrdia, že stres zapríčiňuje až 80 % všetkých ochorení a 25 % dvojtýždňových
a dlhších absencií v robote. Máme pre vás 5 praktických tipov, ako si pomôcť,
aby vám príchod do vašej stolárskej dielne robil skôr radosť ako starosť.
1. Čo urobím ako prvé
Prevenciou proti stresu je hlavne dobré plánovanie. Prakticky to znamená nielen si prácu naplánovať, ale stanoviť si aj priority. Začať by ste mali
ťažšími úlohami a tie jednoduchšie si nechať na
neskôr. Nezabudnite si ich však zapísať do diára
alebo na nástenku, aby z neskôr nebolo nikdy.

2. Ak nestíhate
Je dobré prehodnotiť svoje sily. Prácu posunúť
ďalej, a to tým, že oslovíte kolegov prosbou o pomoc. Radšej to oznámte šéfovi alebo zákazníkovi
a hovorte s nimi na rovinu. Jednou z možností je aj
osloviť nárezové centrá pri pobočkách Démos trade. V strese človek robí najviac chýb. Paradoxne
však vtedy potrebuje podať čo najväčší výkon, no
opak je pravdou a najviac tým trpí kvalita. Čo iným
slovom znamená reklamácie.

chaos. Na upratanom pracovisku sa skôr zorientujete a je menší predpoklad, že niečo stratíte alebo zabudnete.

4. Investujte do strojov
Pokiaľ vám to rozpočet umožňuje, investujte do
vybavenia dielne. Nie jednému prasknú nervy pri
pomalom alebo nekvalitnom stroji. Dokonca takéto napätie je zdrojom konfliktov medzi kolegami,
ako aj reklamácií. Nové stroje stoja často desaťtisíce. Ak si novú technológiu nemôžete dovoliť,
obráťte sa na nárezové centrá. Ich vybavenie je
špičkové a vyhotovenie často lacnejšie než vlastná výroba. Predídete tým nielen časovému stresu,
ale vyhnete sa aj nižšej kvalite či reklamáciám.
Kým vy zameriavate novú zákazku, nárezové centrá spracúvajú tú predchádzajúcu.

5. Vytvorte si čas na relax
3. Cez neporiadok dobre nevidíme
Neporiadok či už na pracovnom stole alebo priamo v dielni zvyšuje mieru stresu a spôsobuje

V práci trávime minimálne tretinu dňa. Pracovisko
by preto malo byť čo najviac nastavené našim
potrebám. Veľmi dôležitý faktor sú dobré vzťahy

My služby nárezových centier využívame 100 % pri všetkých zákazkách.
Porezy, ohraňovania, to všetko spravia
v takej kvalite, že je pre mňa jednoduchšie nechať to na nich, ako si brať
na lízing vlastné drahé stroje. Navyše,
ja mám o robotu menej. Mám aj dobrú
spätnú väzbu od zákazníkov, ktorí sú
niekedy veľmi nároční a chcú vidieť porezy vopred. S porezmi od nárezových
centier nebol nikdy žiadny problém.

Juraj Lobotka, kuchynské linky
a vstavané skrine
Až 80 % zákaziek vybavujem v spolupráci s nárezovými centrami. To, čo mi
pošlú do dielne, je vždy veľmi kvalitné
a doteraz bolo vždy v poriadku. Kvalita,
čas aj spôsob dodania nám veľmi
vyhovuje. Jediné mínus je, že odpad
z porezov neviem opäť využiť. Hádam
sa to do budúcnosti zmení.

s kolegami, šéfom aj zákazníkmi. Na budovanie
dobrých vzťahov je nutné mať dostatok času.
Najlepšie takého, keď si človek nevšimne, že je
v práci a pracuje. Doprajte preto sebe, kolegom,
zamestnancom a klientom spoločné strávený čas
na rôznych voľnočasových podujatiach, tzv. teambuildingoch. Pritom to nemusí byť vysokorozpočtová akcia. Príjemné stretnutie môže byť aj jednoduchá grilovačka. Pozvite tam dôležitých ľudí pre
váš biznis. Vypnete vy a vypnú aj oni. Uvoľnenie je

predsa presný opak stresu.

Nestresujte a nechajte robotu na iných
Nárezové centrá Démos trade ponúkajú službu formátovania, olepovania, plošného lisovania alebo
hotových dvierok. Využitím ich služieb si môžete prácu značne uľahčiť. Ich výhodou sú vysokokvalitné dielce, často lacnejšie než vlastná výroba a na profesionálnych strojoch aj rýchlejšie vyhotovené.
Ak túto prácu necháte na nárezové centrá, získate čas, ktorý môžete venovať vybavovaniu zákaziek
a komunikácii s klientmi. V neposlednom rade ušetríte peniaze, ktoré by ste museli investovať do
drahej techniky, ktorou sú nárezové centrá vybavené.
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Text: Zuzana Matúšová Girgošková, Foto: Démos trade, www.shutterstock.com

5 tipov

na zvládnutie
stresu v práci

Kristian Šereš, vstavané skrine
a šatníky

Súťaž

Vyhrajte víkendový pobyt
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 10. 7. do 10. 8. 2017 napíšete správne odpovede na nižšie uvedené otázky a odošlete na známu
adresu: inspiracia@demos-trade.com.
Výhercom sa stane ten súťažiaci, ktorého odpoveď
bude správna alebo bude najbližšie k skutočnosti.

Súťažné otázky:
1. Koľko produktov je zobrazených
na novom webe www.demos-trade.com?
2. Koľko strán má nový Katalóg plošných
materiálov Démos trade?

1. cena:
víkendový pobyt
pre dve osoby v hoteli
Tri Studničky v Nízkych Tatrách,
v hodnote 490,- €.
2. cena:
kuchynský krájač
Ritter AES 62 v hodnote 200,- €

3. Aký výsuv značky Strong patrí medzi
najpredávanejšie na trhu?

3. cena:

Mená výhercov uverejníme v najbližšom vydaní časopisu Inšpirácia.

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

Výherkyňa hlavnej ceny z jesenného čísla Inšpirácie.
Dobrý den, chtěla bych ještě jednou
velice poděkovat za úžasný víkend
v Grandhotelu Starý Smokovec. Jako
můj spolubydlící a spolujezdec na
cestu byla zvolena moje dcera, která ve
dnech pobytu na hotelu měla zrovna
patnácté narozeniny, takže skvělé
spojení výhry a nezapomenutelného
narozeninového dárku.
S díky a pozdravem, Lenka Skřipská.

Výhercovia z minulého čísla: Josef SCHNEIDER, Duchcov; Martin
Kipikaša, Košice; Radim Křápek, Hluk; Marcel Sirik, Veľký Šariš; Radoslav
Štofaník, Prešov; Lenka Forgáčová, Bratislava; Marcela Suchá, Stupava;
Zuzana Fiťmová, Nitra; Marián Kováčik, Lužany; Jitka Dufková, Kralovice.

obyt
o víkendový p
€
v hodnote 490

4. - 5. cena:
darčekové predmety
Démos trade

Správne odpovede z minulého čísla: Koľko úchytiek Tulip je v ponuke
spoločnosti Démos trade? – 1 543 ks; Koľko produktov značky Strong
je v ponuke spoločnosti Démos trade? – 1 273 ks; Koľko položiek je na
sklade centrálneho skladu kovania v Ostrave? – 14 467 ks.

 facebook.com/demostradeslovensko

 youtube.com/demostrade
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k dispozícii
od 9/2017
Obklad stěny s policemi
z Eurodekor v dekoru H3309 ST28
Dub Gladstone pískový sladěný
s barovou deskou, korpusem
a soklem.

Prečo vám katalóg nesmie chýbať?

Proč vám katalog nesmí chybět?
 Informácie sú prehľadne spracované, preto ľahko nájdete,






čo
potrebujete.
• Snadno
najdete, co potřebujete, informace jsou přehledně
zpracované;na súvisiace výrobky, pretože na ne odkazujeme.
Nezabudnete
• Nezapomenete
na související
výrobky,
odkazujeme
ně;
Dozviete
sa, ako spracovať
materiál
a ako
udržiavať na
výrobok,
•
Dozvíte
se,
jak
zpracovat
materiál
a
jak
udržovat
výrobek,
aby
aby dlho slúžil.
dlouho
sloužil;
Zistíte technické detaily výrobku a odporúčania výrobcu.
• Zjistíte technické detaily výrobku a co doporučuje jeho výrobce;
Dostanete
inštrukcie, kde a za akých podmienok
• Prozradíme vám, kde a za jakých podmínek je možné výrobky
sa dajú výrobky objednať.
objednat;
Inšpirujeme
vás
mnohými
realizácií
• Inspirujeme
vás
spoustoufotografiami
fotograﬁí realizací
a referenčních řešení.
a referenčných riešení.

www.demos-trade.com
www.demos-trade.com

Korpusy a čelní hrany
z Eurodekor v dekoru
H3309 ST28 Dub
Gladstone pískový,
pro sladění s barovou
deskou, obkladem
stěny s policemi
a soklem.

Zád
k pracovním
Pracovní deska
v dekoru F651 ST16
Jílovec šedý sladěna
s čely zásuvek a korpusy

Čela zásuvek a korpusy
z Eurodekor F651 ST16
Jílovec šedý sladěný
s pracovní deskou.

Ucelený vzhled díky zádo
deskám. Stylovou alternativou
desky, které jsou jednoduc
údržbu a jsou tak ideální
bezúdržbové řešení. Zádové
všech dekorech EGGER praco
sladění. Zádové desky, proﬁ

