
Pro čtenáře tvoříme tituly, 

pro vaše podnikání příležitosti

PLATBA, STORNO POPLATKY

Splatnost daňových dokladů 14 dnů od data vystavení, při překročení doby splatnosti je vydavatelstvím účtováno penále ve výši 
0,3 procenta z ceny za každý den prodlení. Pokud zadavatel inzerce stornuje inzerci do data uzávěrky inzerce, neplatí žádný 
stornopoplatek, po uvedeném termínu hradí 100 % ceny inzerátu. Stornování je nutné učinit výlučně písemnou formou. 
Případné vady uveřejněného inzerátu lze reklamovat výhradně písemně do 10 dnů po expedici inzerátu.

Všeobecné obchodní podmínky vydavatelství Business Media CZ, s. r. o. 

jsou v plném znění uveřejněny na www.bmczech.cz v oddílu NABÍDKA – MEDIADATA

ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ

VITAMINY 
U LEDU

KUCHYNĚ S DUŠÍ VENKOVA

Pracovní 
deska 
6x jinak

JAK VAŘÍ
RYCHLÉ VLNY?

3 TVÁŘE DŘEZU

Nože, které 
mají říz

PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €      

POUZE

49 Kč
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KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ELEMENTŮ
OČISTY5

TIPY PRO 
ZDRAVÉ ZUBY3

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ
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PODZIM 2015 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT 49 Kč / 1,99 €  

POUZE

49 Kč
CO UMÍ 
BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? Posviťte si 

na koupelnu

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)

FORMÁT CENA

4. strana obálky 98 000 Kč

3. strana obálky 70 000 Kč

2. strana obálky 81 000 Kč

první dvoustrana 100 000 Kč

druhá dvoustrana 92 000 Kč

dvoustrana uvnitř 98 000 Kč

1 strana 49 000 Kč

2/3 strany 36 000 Kč

1/2 strany 28 500 Kč

1/3 strany 21 000 Kč

1/4 strany 18 500 Kč

TERMÍNY VYDÁNÍ

SVĚT KUCHYNÍ   DATUM VYDÁNÍ

Svět kuchyní / léto 19. 5. 16

Svět kuchyní / podzim 18. 8. 16

Svět kuchyní / zima 16. 11. 16

SVĚT KOUPELEN DATUM VYDÁNÍ

Svět koupelen / jaro 17. 3. 16

Svět koupelen / podzim 22. 9. 16

Svět koupelen / zima 14. 12. 16

SLEVY

OPAKOVÁNÍ SLEVA V %

2x 5

3x 7

4x 10

za platbu předem 2

PŘÍPLATEK za konkrétní umístění 15

VKLÁDANÁ INZERCE

cena je stanovena smluvně a individuálně

CENÍK INZERCE – SPECIÁLY

1 strana 92 000 Kč

1/2 strany 49 000 Kč

1/3 strany 39 000 Kč

Ostatní formáty viz ceník Moderního bytu

Oba magazíny vycházejí střídavě jako čtvrtletníky 

časopisu Moderní byt. Lze je vnímat jako speciály, které 

se do hloubky věnují svému tématu, sledují novinky na 

trhu i možnosti modernizace jak koupelen, tak kuchyní. 

V žádném článku nechybí ceny výrobků a kontakty na fi rmy.
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SE SMYSLEM 
PRO DETAIL 
Koupelna interiérového designéra Jaroslava Kašpara je promyšlená do 

posledního detailu. Navrhl si ji a zčásti se podílel i na její realizaci. O nápaditosti, 

invenci a důslednosti návrháře tu svědčí několik atypických řešení a prvků, které 

s ostatními zařizovacími předměty vytvářejí harmonický a funkční celek.

Police a umyvadlová deska jsou 

obložené skleněnou mozaikou, 

na obložení vany, umyvadlové 

skříňky a podlahy jsou použité 

lamely z tropického dřeva ipe

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: ROBERT ŽÁKOVIČ
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Koupelna navazuje na in-

tegrovaný kuchyňský 

prostor, od kterého je 

oddělená skleněnými posuvnými 

dveřmi. Dominantním prvkem 

interiéru je průmyslová mozai-

ka z tropického dřeva ipe, kterou 

je obložená vana, umyvadlová 

skříňka a podlaha. Tmavý ma-

siv odlehčuje keramický obklad 

v azurovém odstínu, který s bí-

lou sanitární keramikou navo-

zuje atmosféru příjemného hy-

gienického prostředí. Obložení 

vany a umyvadla dřevěnými la-

melami se ale neobešlo bez pro-

blémů. K obkladu totiž majitel 

potřeboval o polovinu tenčí ma-

teriál, než je běžně k dispozici. 

A protože se prodejci tento poža-

davek nepodařilo splnit, ujal se 

toho sám. Několik dní strávil se 

sluchátky na uších a výkonnou 

pilou v ruce, aby tloušťku každé 

devatenáctimilimetrové lamely 

z extrémně tvrdého dřeva zredu-

koval na polovinu. 

Za doslova hodinářskou prá-

ci lze označit úpravu polic nad 

vanou, které jsou obložené skle-

něnou mozaikou tak, aby spáry 

na plochách i hranách přesně na-

vazovaly. Možná až puntičkářská 

se může zdát i snaha o dokonalé 

vyladění odstínu skleněné desky, 

na které je umístěna umyvadlová 

baterie. Šlo o to, sjednotit ji ba-

revně s deskou, která je součástí 

ovladačů splachování klozetu. 

Nejprve se majitel pokusil získat 

tento prvek od výrobce. Když ale 

neuspěl, postavil se k problému 

Koupelnu dělí od obývacího 

prostoru s kuchyní posuvné 

skleněné dveře

U klozetu je splachovací 

destička, která se stala 

předlohou pro destičku 

u umyvadlové baterie. V soklu 

vlevo je zabudované topení

V zrcadle je vidět kovová tyč 

na sprchový závěs, která 

alternativně slouží k zavěšení 

ramínek s vypranými košilemi

opět čelem. Nakoupil různě silné 

skleněné desky (protože tloušťka 

skla ovlivňuje jeho zabarvení) 

a podložené bílou fólií je porov-

nával s originálem tak dlouho, až 

získal zcela totožný odstín.

Netradiční nápad uplatnil ná-

vrhář i u umyvadlové skříňky, 

v jejíž bočnici obložené skleně-

nou mozaikou je otvor na toa letní 

papír. Nejde však „jen“ o poda-

vač, nýbrž o promyšlený zásob-

ník na několik rolí papíru ukry-

tých v zásuvce, kde jsou snadno 

a rychle dostupné. Atypicky řeše-

né je i topení, které je zabudované 

v soklu, nad nímž je konstrukce 

z nerezových trubek. ■

KONTAKT:

www.duton.cz

PORADNA
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Kuchyň v kombinaci bílého lesku T.acrylic a skla T.CristalDecor Herbs

Staré rčení, že stará láska nerezaví, 

v mezilidských vztazích možná platí. 

V případě našich milovaných kuchyní 

ale bohužel pokulhává. Kdy se 

vyplatí ji pouze oživit a kdy je zralá 

na kompletní výměnu? Zeptali jsme 

se u odborníků. 

VYMĚNIT,
NEBO RESUSCITOVAT?

Zásadní otázkou je, po 

jaké změně vlastně tou-

žíte. Listujete v katalo-

zích kuchyňských studií proto, 

že se vám vaše stará kuchyň 

po letech okoukala? Trápí vás, 

že už se na ní viditelně podepi-

suje zub času? Nebo spíš máte 

pocit, že už nevyhovuje náro-

kům a potřebám vaší rodiny? 

Pokud jste odpověděli klad-

ně na první dvě otázky, řešení 

vašeho problému je snazší, než 

si myslíte. Zvlášť pokud jste při 

koupi staré kuchyně nešetři-

li a vsadili jste na její poctivé 

řemeslné zpracování. S dobrým 

základem – v tomto případě 

korpusy kuchyňských skří-

něk – se totiž dají dělat hotová 

kouzla. 

DESIGNU DVÍŘKA 
OTEVŘENÁ

V nabídce firmy Trachea, 

největšího specialisty na výro-

bu kuchyňských a nábytkových 

dvířek u nás, najdete přes sto 

druhů tvarů frézování dvířek 

a ještě větší množství nejroz-

manitějších dekorů. Vybírat 

můžete z tradičních a klasic-

kých trendů, ale i ze sortimentu 

dvířek navržených v nejmoder-

Originální přírodní motiv 

tisku Overface Corolla

V nabídce dvířek  

Trachea najdete i elegantní 

kovové a metalické odlesky KONTAKT:

www.trachea.cz

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: ARCHIV

www.modernibyt.cz    85      

nějším designu. Pohrát si mů-

žete i s povrchovými úprava-

mi dvířek, mezi nimiž nechybí 

akrylát ve vysokém lesku nebo 

sametovém matu zvaný T.ac-

rylic, fólie, jejichž povrch lze 

různými technologiemi ještě 

doupravit například patinová-

ním nebo dekorativními tisky, 

a sklo T.Cristal, které je žhavou 

novinkou letošního roku. 

V HLAVNÍ ROLI SKLO
Sklo se využívá jako výplň 

fóliovaných dvířek. Stále čas-

těji se však uplatňuje také 

jako obklad mezi horní a spod-

ní skříň ky nebo jako nenásilné 

rozdělení prostoru. Je to rafino-

vané ozvláštnění sklem s celo-

plošným barevným nástřikem, 

skleněnými plochami s dekora-

tivními potisky Overface nebo 

jejich vzájemnou kombinací. Je-

jich motivy můžete vybírat z bo-

hatě zásobené fotobanky Pixmac. 

Sáhnout však můžete i do vlast-

ních zdrojů, pokud patříte mezi 

nadšené fotografy nebo máte 

odvahu se pustit do vlastního de-

signu.  ■

Ještě více lesku 

propůjčí vaší kuchyni 

kombinace skla 

T.CristalColour 

s dvířky T.acrylic

Originální vzhled 

dodá vaší kuchyni 

frézovaný motiv

Dvířka s novým 

dekorem Overface 

Vlčí máky

„Kýžené změny můžete 
dosáhnout výměnou dvířek. Ať už 
se rozhodnete pro supermoderní 
lesk, nebo nádech dávných časů 
v podobě patinace,“ doporučuje 
Martin Dusík, vedoucí 
obchodního oddělení firmy 
Trachea

www.bmczech.cz

Jiné formáty inzerce po dohodě. Technické požadavky a termíny předání inzertních 

podkladů najdete také na www.bmczech.cz v oddílu SERVIS – INZERCE

FORMÁTY (v mm)

1/1

zrcadlo

192 x 261

1/1

čistý 

formát

228 x 295

1/2

čistý 

formát

106 x 295

1/2

čistý 

formát

228 x 145

1/2

zrcadlo

192 x 127

1/2

zrcadlo

97 x 261

1/3

čistý 

formát

62 x 295

1/3

čistý 

formát

228 x 100

1/3

zrcadlo

192 x 84

1/4 

zrcadlo

192 x 65

1/4

zrcadlo

97 x 127

1/4

čistý formát

228 x 80

PLÁN NA ROK 2016 UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ

K ÚPRAVĚ DO REDAKCE, 

PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY DIGITÁLNÍ PODKLADY

Svět kuchyní / léto 19. 5. 16 15. 4. 16 22. 4. 16

Svět kuchyní / podzim 18. 8. 16 15. 7. 16 22. 7. 16

Svět kuchyní / zima 16. 11. 16 14. 10. 16 21. 10. 16

PLÁN NA ROK 2016 UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

ČÍSLO DATUM VYDÁNÍ

K ÚPRAVĚ DO REDAKCE, 

PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY DIGITÁLNÍ PODKLADY

Svět koupelen / jaro 17. 3. 16 12. 2. 16 19. 2. 16

Svět koupelen / podzim 22. 9. 16 19. 8. 16 26. 8. 16

Svět koupelen / zima 14. 12. 16 11. 11. 16 18. 11. 16



Pro čtenáře tvoříme tituly, 

pro vaše podnikání příležitosti
www.bmczech.cz

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA INZERTNÍ PODKLADY

PŘEDLOHY

— kvalitní fotografie v elektronické podobě ve formátech tif, jpg, eps, režim barev CMYK, rozlišení 300 dpi

— předlohy pro skenování: fotografie, diapozitivy

PŘÍJEM DAT

— e-mail (text)

— CD, DVD, USB disk, FTP server

FORMÁT ELEKTRONICKÝCH DAT

1.  PDF DLE NORMY PDF/X-1A NEBO PDF VERZE 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)

Dokument musí být vytvořen přepočítáním postscriptového souboru Adobe Distillerem, tiskem do PDF, exportem (např. z Adobe 

InDesignu, Illustratoru), ale jen za podmínek dodržení normy PDF/X-1a nebo verze 1.3. Dále musí (pokud je inzerce na čistý formát) 

obsahovat minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. PDF soubor nesmí obsahovat objekty v 

RGB barevném prostoru a přímé barvy, vložené ICC profily, OPI informace.

2.  BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS

Data musí být ve CMYK barevném prostoru a v případě TIFF a PSD sloučena v jedné vrstvě, pokud je inzerce na čistý formát, musí 

obsahovat minimálně 5 mm spadávky, může obsahovat i ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Doporučené rozlišení 

300 dpi (minimálně 200 dpi) při 100% velikosti.

3.  VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY INDESIGN

Data musí být ve CMYK barevném prostoru, text musí být převeden do křivek, nebo je nutné dodat použitá písma (pokud to umož-

ňuje licenční ujednání).

Pokud je inzerce na čistý formát, nastavit minimálně 5 mm spadávky, ořezové značky nejméně 4 mm od čistého formátu. Data 

nesmějí obsahovat objekty v RGB barevném prostoru a přímé barvy, vazby na externí soubory (pokud nebudou dodány s doku-

mentem).

4.  DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY

Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2004 (FOGRA). V případě 

nedodržení standardu ISO 12647-2:2004 nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost. V případě nedodání barevného vzoru 

nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost a za chyby vzniklé při zpracování inzerátu.

Doporučujeme používat pro barevný převod použitých bitmapových souborů z různých barevných prostorů do barevného prostoru 

CMYK profily tiskového standardu ISO 12647-2:2004 (ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). Tento standard 

je používán při vytváření obsahu periodika, k vytváření certifikovaného nátisku a k tisku. Při použití jiných ICC profilů nebo jiné 

metody převodu do CMYK nepřebíráme garanci za požadovanou barevnost.

Pro zpracování se používají sady Adobe Creative Suite 5 a 6.

Data je možno dodávat na nosičích CD, DVD, na přenosných USB a FireWire (IEEE 1394) discích, elektronickou poštou, přes 

FTP server (přístup na vyžádání), přes www.uschovna.cz, další možnosti předání dohodou.

DTP studio,  Business Media CZ, tel.: 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz

WWW.DUMABYT.CZ

Specializovaný server o bydlení a stavění,

kde uživatel najde spoustu inspirace, chytrých rad a cenných 

odborných informací, rozdělených do sekcí podle zaměření: 

Dům, Byt, Zahrada, Kuchyně, Koupelna, Finance.

Samostatná část Katalog.

Registrovaní uživatelé jsou 7x do týdne uvědomováni o nových 

článcích na tomto portálu prostřednictvím newsletteru.



WWW.BMCZECH.CZ WWW.DUMABYT.CZ

79,90 Kč/4,12 €

STOLEČKY 
DO LOŽNICE 

KUCHYŇSKÉ   
DESKY A DŘEZY 

LEGENDÁRNÍ 
DLOUHÁ ŽIDLE

ČÍSLO 9 /  Z ÁŘÍ 2015       ROČNÍK XIX

PŘÍLOHA: PODLAHY 
PLUS DVEŘE A KLIKY

Kuchyně pro radost

Pavel Staněk: komu 
předal klíče a proč

NAHLÉDLI JSME POD POKLIČKU
U ZDEŇKA POHLREICHA
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MŮJ DŮM
Tradiční časopis o bydlení 

v rodinných domech seznamuje 

každý měsíc zájemce o bydlení 

v domě s individuálními i typo-

vými novostavbami a rekon-

strukcemi. Časopis se nevyhýbá 

progresivním stavebním tech-

nologiím a moderním interié-

rovým realizacím. Můj dům je 

pořadatelem prestižní ankety 

Dům roku. Katalog rodinných 

domů vychází jednou ročně jako 

součást časopisu Můj dům.

TIPY A TRIKY:
PŘÍRODNÍ STYL

ZÁŘÍ 2015 

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PRAKTICKÉ RADY A NÁPADY PRO PERFEKTNÍ DOMÁCNOST, DŮM A ZAHRADU

NÁPADŮ 
DO JÍDELNY13

ZAOSTŘENO  
NA TOPNÉ 

ŽEBŘÍKY

ZAŘIZOVÁNÍ BYTU MÁ BÝT 
ZÁBAVA, NIKOLIV DOSTIH

HOTOVO!

132 STRANVĚTŠÍ PORCE INSPIRACE!

NA POZVÁNÍ U NAŠICH 
ČTENÁŘŮ NA CHALUPĚ

PRACOVIŠTĚ PRO DÍTĚ 
ŠKOLOU POVINNÉ 

NEROSTOU? PĚSTUJTE 
JE TŘEBA VE SKLEPĚ!

ŘÍJEN 2015

www.mujdum.cz

CENA 89,90 Kč
  4,12 €

DŘEVĚNÉ
FASÁDY 

 A VŠE
O ZATEPLENÍ

DOMU

TÉMA: Ř ADOVÉ DOMY
PŘE DS TAV UJ E M E T Y O PR AV D U M I M O Ř Á D N É!

S TAVBA Z AHR ADA INTERIÉR

KOMU SE 
V YPL ATÍ 

P O D L A H OV É 
TO PEN Í

JAK UŠETŘIT 
DÍK Y ROLE TÁ M

NA NÁVŠTĚVĚ
Inspiraci pro pohodové 
bydlení našla Švýcarka 
v Česku. Teď se můžete 
inspirovat vy u ní!

Extrémní sucha nám připomněla, jak je voda životně 
důležitá. Prozradíme vám, odkud se podzemní voda 
bere a kudy k nám proudí. S tím souvisí i možnosti 
jejího čerpání a budování té správné studny

ČTĚTE UVNITŘ ČÍSLA: 
Vše o ukládání brambor, jablek 
a další úrody  Jak na výměnu 
vany  Obklady v koupelně 
Střešní krytina  Zemní vrtáky

29,90 Kč

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

Voda z vlastní studně
TÉMA

9/2015

80 STRAN 

praktických 

rad a tipů pro 

váš domov

RODINNÝ DŮM
Časopis, který si stačil vybudo-

vat nepřehlédnutelnou pozici 

na trhu. Svým čtenářům – nejen 

majitelům a  majitelkám rodin-

ných domů – přináší praktické 

rady, tipy a návody, jak co nejlé-

pe postavit, opravit, či vylepšit 

domov. Ve stejné míře se také 

věnuje úpravě okolí domu, užit-

kové a okrasné zahradě. 

BYDLENÍ 
» Časopis o bydlení a zahradě » 

Praktické informace o zařizování 

domů a bytů » Originální repor-

táže – návštěvy českých i za-

hraničních interiérů » Novinky a 

trendy – nábytek, bytové doplňky 

i domácí technika » Oblíbené 

proměny bytů » Zahrada a stavba 

» Rady a doporučení odborníků 

– právní a finanční poradenství » 

Tipy, jak ušetřit při koupi nemo-

vitosti, zařizování či rekonstrukci 

a vedení domácnosti

Téma Pro energeticky 
úsporné domy

X X I .  r o č n í k  –  z á ř í
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Střešní okna  
na českém trhu

Zavěšená prosklená nástavba 
na vysoké peci ve Vítkovicích

Chyby otvorových výplní 
v dřevostavbách

MATERIÁLY PRO 

 STAVBU
časopis určený projektantům, 

technikům stavebních firem, 

architektům, stavebním inžený-

rům a všem zájemcům o novinky 

v oblasti stavebnictví. Přináší 

informace o stavebních materi-

álech a výrobcích a způsobech 

jejich použití. Upozorňuje na 

poruchy vzniklé chybnou volbou 

technologie či nesprávným 

postupem.

STAVBA
Architektonický časopis Stavba 

přináší aktuální  novinky ze světa 

architektury a stavění. Stěžejní 

a pravidelně se vracející témata 

jsou věnována otázkám rozvoje 

měst, bydlení a rekonstrukcím. 

Časopis je určen nejen architek-

tům a studentům architektury, 

ale i projektantům a stavebním 

technikům.

STAVITEL
Časopis Stavitel provází celým 

stavebním dílem – od přípravy 

stavby až po její užívání, po-

skytuje informace o stavebních 

materiálech, o inovacích a tech-

nologiích, o stavební mechani-

zaci, softwaru ve stavebnictví. 

Zaměřuje se na architekturu 

z pohledu použitých materiálů 

a technologií. Nedílnou součástí 

je i právní poradna a pravidelné 

zveřejňování veřejných zakázek.

PŘÍPRAVA STAVEB – TECHNOLOGIE – MATERIÁLY – TZB – VADY A PORUCHY – ZAJÍMAVÁ STAVBA – STROJE – EKONOMIKA

TÉMA:  
STAVBY  
PRO BUDOUCÍ 
GENERACE

PŘÍLOHA:
NOVINKY  
NA STAVEBNÍM 
TRHU

ZELENÉ FASÁDY

MARINA ČEKÁ  
NA LODĚ

PŘISTÁNÍ 
POVOLENO

INSPIROVÁNO  
LE CORBUSIEREM

VILA TEXTILÁKA

STAVBA ROKU
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MODERNÍ BYT
Prestižní magazín, který se dy-

namicky mění v souladu s trendy 

a pozvolna tím kultivuje vkus 

čtenářů. Bydlení a interiérový 

design chápe v širších souvis-

lostech jako součást životního 

stylu. Nabízí inspiraci, odkrývá 

intimitu bydlení a vkus slavných 

a publikuje názory odborníků. 

Některé rubriky převádí do 

audiovizuální formy na DVD, a to 

ve vlastní produkci.

OBJEDNÁVKY A INFORMACE

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ  Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00 Praha 5-Smíchov
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