
Pre čitateľov tvoríme tituly, 

pre vaše podnikanie príležitosti

PLATBA, STORNO POPLATKY

Splatnosť faktúr je 14 dní, za každý deň omeškania účtujeme penále vo výške 0,3 % z dĺžnej sumy denne.

—  Storno poplatok je 20 % pri odvolaní najneskôr do termínu písomných objednávok. Po tomto termíne nie je možné inzerát stor-

novať, respektíve storno poplatok je 100 % ceny.

— Kvalitu zverejneného inzerátu možno reklamovať do 10 dní od dátumu expedície

Všeobecné obchodné podmienky vydavateľstva Business Media CZ, s. r. o., sú v úplnom znení 

zverejnené na www.bmczech.cz v časti NABÍDKA – MEDIADATA.

STREŠNÉ KRYTINY
Ucelený prehľad zástupcov 
ľahkej aj ťažkej váhovej 
kategórie

Zima sa pomaly blíži. Čím a v čom kúriť, to je 
otázka! Nech už je to uhlie, drevo, elektrina či 
plyn, všetci bez rozdielu kúrime peniazmi!

ĎALEJ V ČÍSLE: 
Všetko o ukladaní zemiakov 

 Izba malého školáka   Komíny
 Obklady v kúpeľni  Príprava 

dreva  Zemné vrtáky 

Vykurovanie 
v súvislostiach

TÉMA

80 STRÁN 

praktických 

rád a tipov pre 

váš domov

UŽITOČNÝ MANUÁL PRE MAJITEĽOV DOMOV, CHÁT A ZÁHRAD

9–10/2015 1,16 €

Obľúbený časopis všetkých majiteľov rodinných domov, chát, chalúp 

a záhrad, ktorý vychádza v slovenskej i v českej verzii. Zameriava 

sa predovšetkým na majiteľov menších novostavieb a starších 

nehnuteľností, ktorým prináša praktické rady na ich zvelebovanie. 

Rodinný dom reaguje aj na rastúcu obľubu záhradkárčenia a stabilný 

fenomén domáceho majstrovania. Nechýbajú v ňom praktické 

návody na zariaďovanie a vylepšovanie interiérov, tipy na zaujímavé 

novinky do kuchýň a domácnosti.  Rodinný dom je preto skutočne 

časopis pre celú rodinu.

ĎALŠIE FORMÁTY INZERCIE, VKLADANÁ INZERCIA 

(cena je v € bez DPH)

CENA JE STANOVENÁ ZMLUVNE A INDIVIDUÁLNE

CENNÍK INZERCIE (ceny sú bez DPH) 

FORMÁT CENA

1 strana 2 380 €

1/2 strany 1 220 €

1/3 strany 830 €

1/4 strany 630 €

2. a 3. strana obálky 2 630 €

4. strana obálky 2 960 €

1/1 PR strany 1 900 € 

ZĽAVY

OPAKOVANIE ZĽAVA V %

2x 5

4x 10

za platbu vopred 2

DÁTUM VYDANIA

ČÍSLO

Rodinný dom 1–2/16 23. 2. 16

Rodinný dom 3/16 22. 3. 16

Rodinný dom 4/16 27. 4. 16

Rodinný dom 5–6/16 26. 5. 16

Rodinný dom 7–8/16 1. 7. 16

Rodinný dom 9–10/16 15. 9. 16

Rodinný dom 11–12/16 24. 11. 16



RODINNÝ DOM 1–2, 23. 2.

STAVBA

• drevostavby

• garáže, garážové brány

• seriál – Stavba 

svojpomocne

INTERIÉR

• spálne – zdravé spanie, 

vstavané skrine

• seriál kúpeľne

• seriál domáce spotrebiče

• kozuby a pece

ZÁHRADA

• snehové frézy

• hospodárenie s dažďovou 

vodou

SERVIS

• financovanie,poistenie 

majetku

• bývanie – servis

RODINNÝ DOM 3, 22. 3.

STAVBA

• fasády, zatepľovanie, 

izolácie

• vykurovanie – plyn, elektro, 

pevné palivá, bio

• strešné krytiny

• seriál – Stavba 

svojpomocne

INTERIÉR

• vypínače – nové trendy

• seriál kúpeľne 

• dvere do domu

• digestory

ZÁHRADA

• bazény

• exteriérové dlažby

• Záhradní pomocníci – 

kosačky, traktory

• farby na drevo a kov

SERVIS

• financovanie

• bývanie – servis

RODINNÝ DOM 4, 27. 4.

STAVBA

• klimatizácie a inteligentné 

domy

• zabezpečovacie systémy

• systémy hrubej stavby, 

stavebné materiály

• izolácie, fasády, 

zatepľovanie

• seriál – Stavba svojpomocne

• strešné okná

INTERIÉR

• schody

• obklady a dlažby

• interierové farby,lepidlá, 

tmely

• seriál kúpeľne

• seriál domáce spotrebiče

ZÁHRADA

• bazény a ich zastrešenie

• záhradné grily

• záhradné náradie na 

obrábanie pôdy

• terasy

SERVIS

• financovanie

• bývanie – servis

RODINNÝ DOM 5–6, 26. 5

STAVBA

• solárne kolektory

• zateplenie fasád, 

izolácie, hydroizolácie

• okenné otvory

• múry a steny v dome

• seriál – Stavba 

svojpomocne

• stavebná chémia

INTERIÉR

• Osvetlenie – vypínače 

• schody a zábradlie

• dlážky, krytiny

• seriál kúpeľne

• seriál domáce 

spotrebiče

ZÁHRADA

• bazény, spa 

• farby na drevo a kov

• tmely a lepidlá

• tienenie terás

• záhradný nábytok

SERVIS

• financovanie

• bývanie – servis

RODINNÝ DOM 7–8, 1. 7.

STAVBA

• tepelné čerpadlá 

• fasádne farby

• osvetlenie rodinných 

domov

• strechy – krytiny, 

zateplenie strechy

• seriál – Stavba 

svojpomocne

INTERIÉR

• zariaďujeme kuchyňu

• klimatizácia

• seriál domáce spotrebiče

• seriál kúpeľne

ZÁHRADA

• exteriérové dlažby

• ploty 

• bazény, zastrešenie

SERVIS

• financovanie

• bývanie – servis

RODINNÝ DOM 9–10, 15. 9.

STAVBA

• komíny

• dlážky

• vykurovanie – kozuby 

a pece

• seriál – Stavba 

svojpomocne

• zazimovanie stavby

INTERIÉR

• okná, dvere

• dlážky – ošetrovanie

• farby v dome

• seriál domáce spotrebiče

• seriál kúpeľne

ZÁHRADA

• príprava dreva na zimu

• vyhrievanie chodnikov

SERVIS

• financovanie

• bývanie – servis

RODINNÝ DOM 11–12, 

24. 11.

STAVBA

• múry a steny v dome (tehly, 

sadrokartóny…)

• komíny

• nízkoenergetický dom

INTERIÉR

• dlážky – ošetrovanie

• seriál kúpeľne

• seriál domáce spotrebiče

ZÁHRADA

• sauny

• garážové brány a ich 

pohony

• snehové frézy

SERVIS

• financovanie

• bývanie – servis

TÉMY ČASOPISU RODINNÝ DOM PRE ROK 2016

FORMÁTY V ČASOPISE RODINNÝ DOM (v mm)

1/1

1/2

1/2

1/3

1/3

1/4

1/1 1/2 1/3 1/4

čistý formát zrkadlo čistý formát zrkadlo čistý formát zrkadlo zrkadlo

215 x 280 184 x 235 215 x 137 184 x 115 215 x 93 184 x 71 87 x 115

103 x 280 87 x 235 71 x 280 55 x 235

1/1 NA SPADÁVKU Z-GATE

pred orezom po oreze čistý formát

221 x 286 215 x 280 414 x 280

www.businessmedia.sk 

PLÁN NA ROK 2016 UZÁVIERKY ODOVZDANIA INZERTNÝCH PODKLADOV

ČÍSLO DÁTUM VYDANIA UZÁVIERKA OBJEDNÁVOK DIGITÁLNE PODKLADY

Rodinný dom 1–2/16 23. 2. 16 25. 1. 16 5. 2. 16

Rodinný dom 3/16 22. 3. 16 22. 2. 16 4. 3. 16

Rodinný dom 4/16 27. 4. 16 29. 3. 16 8. 4. 16

Rodinný dom 5–6/16 26. 5. 16 28. 4. 16 9. 5. 16

Rodinný dom 7–8/16 1. 7. 16 2. 6. 16 13. 6. 16

Rodinný dom 9–10/16 15. 9. 16 17. 8. 16 26. 8. 16

Rodinný dom 11–12/16 24. 11. 16 27. 10. 16 7. 11. 16



Pre čitateľov tvoríme tituly, 

pre vaše podnikanie príležitosti
www.businessmedia.sk 

TECHNICKÉ POŽIADAVKY NA INZERTNÉ PODKLADY

PREDLOHY

— kvalitné fotografie v elektronickej podobe vo formátoch tif, jpg, eps, režim farieb CMYK, rozlíšenie 300 dpi

— predlohy pre skenovanie: fotografie, diapozitívy

PRENOSNÉ MÉDIÁ

— e-mail (text)

— CD, DVD, USB disk, FTP server

FORMÁT ELEKTRONICKÝCH DÁT

1. PDF PODĽA NORMY PDF/X-1A ALEBO PDF VERZIA 1.3. (KOMPATIBILITA ACROBAT 4.0)

Dokument musí byť vytvorený prepočítaním postscriptového súboru Adobe Distillerem, tlačou do PDF, exportom (napr. z Ado-

be InDesignu, Illustratoru), ale len za podmienok dodržania normy PDF/X-1a alebo verzie 1.3. Ďalej musí (ak je inzercia na čistý 

formát) obsahovať minimálne 5 mm spadávky, orezové značky najmenej 4 mm od čistého formátu. PDF súbor nesmie obsahovať 

objekty v RGB farebnom priestore a priame farby, vložené ICC profily, OPI informácie.

2. BITMAPOVÉ FORMÁTY TIFF, JPEG, PSD, EPS

Dáta musia byť v CMYK farebnom priestore a v prípade TIFF a PSD zlúčené v jednej vrstve, ak je inzercia na čistý formát, musí 

obsahovať minimálne 5 mm spadávky, môže obsahovať aj orezové značky najmenej 4 mm od čistého formátu. Odporúčané rozlíše-

nie 300 dpi (minimálne 200 dpi) pri 100% veľkosti.

3. VEKTOROVÉ FORMÁTY EPS A DOKUMENTY INDESIGN

Dáta musia byť v CMYK farebnom priestore, text musí byť prevedený do kriviek, alebo treba dodať použité písma (ak to umožňuje 

licenčný dohovor).

Ak je inzercia na čistý formát, nastaviť minimálne 5 mm spadávky, orezové značky najmenej 4 mm od čistého formátu. Dáta nesmú 

obsahovať objekty v RGB farebnom priestore a priame farby, väzby na externé súbory (ak nebudú dodané s dokumentom).

4. ĎALŠIE FORMÁTY PODĽA DOHODY

Pre kontrolu farebnosti je vhodné dodať farebný vzor, ktorý je vytvorený podľa štandardu ISO 12647-2:2004 (FOGRA). V prípade 

nedodržania štandardu ISO 12647-2:2004 nepreberáme garanciu za požadovanú farebnosť. V prípade nedodania farebného vzoru 

nepreberáme garanciu za požadovanú farebnosť a za chyby vzniknuté pri spracovaní inzerátu.

Pre farebný prevod odporúčame používať použité bitmapové súbory z rôzných farebných priestorov do farebného priestoru CMYK 

profily tlačového štandardu ISO 12647-2:2004 (Europe ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). Tento štan-

dard je používaný pri vytváraní obsahu periodika, na vytváranie certifikovaných náhľadov a na tlač. Pri použití iných ICC profilov 

alebo inej metódy prevodu do CMYK nepreberáme garanciu za požadovanú farebnosť.

Na spracovanie sa používajú sady Adobe Creative Suite 5 a 6.

Dáta možno dodávať na nosičoch CD, DVD, na prenosných USB a FireWire (IEEE 1394) diskoch, elektronickou poštou, cez FTP 

server (prístup na vyžádanie), cez www.uschovna.cz, ďalšie možnosti predávania dohodou

 Dáta v elektronickej podobe je možné prijímať na nosičoch pre Mac i PC – CD, DVD, externé pevné disky s rozhraním 

Fireware 400, USB 1.1., 2.0, alebo ich zaslať e-mailom na adresu: elvira.jacmanova@bmczech.cz a zároveň vždy do kópie na adre-

su: dtp@bmczech.cz, tel.: +420 225 351 156.

TLAČ

Vychádza od roku 2005

Rozsah 76 strán

Šéfredaktor Markéta Klocová

Vydavateľ Business Media CZ, s. r. o.

Náklad 18 500 výtlačkov

Hlavnú úlohu hrá tzv. vykurovací faktor tepelného čerpadla (COP – Coefficient 

of performance), čo je pomer medzi vyprodukovanou a spotrebovanou ener-

giou (na pohon TČ, resp. jeho kompresora). Najčastejšie sa hodnota vykurova-

cieho faktoru pohybuje v intervale 2 až 5 a závisí od vstupnej a výstupnej 

teploty, typu kompresora a ďalších okolností. Reálny, tzv. ročný vykurovací faktor býva nižší 

(energetické straty) a pohybuje sa v intervale 2 až 3,5. Ak má napr. TČ faktor 3, znamená to, 

že dokáže vyprodukovať 3× viac tepla než koľko treba dodať elektrickej energie na jeho 

prevádzku. V praxi platí, že čím vyšší je vykurovací faktor, tým je vyššia i účinnosť TČ. Úspo-

ra energie však nerastie úmerne s vykurovacím faktorom, zvyšuje sa pomalšie. Z toho po-

hľadu je teda určite výhodnejšie čerpadlo s COP 3,5 než COP 3.

zem/voda a voda/voda potrebujú hlbinný 
vrt alebo plošný kolektor (rúrky sa ukla-
dajú do hĺbky asi 1,2 m do zeme a navyše 
treba počítať i s plochou, ktorú nemožno 
zastavať – priemerný dom zhruba 400 
m2). Nevýhody vyvažuje výhoda vyššej 
účinnosti, pretože teplota vody a zeme je 
stálejšia než teplota vonkajšieho vzduchu.  

Pár užitočných rád
Ak sa rozhodnete pre čerpadlo vzduch/
voda, potom určite s moduláciou výkonu, 

VIETE, 
ŽE…

Tepelné čerpadlá radu geoTHERM plus 

vzduch/voda sú ekonomicky efektívnym 

a bezstarostným spôsobom vykurovania aj 

ohrevu teplej vody. (VAILLANT) 

vďaka ktorej TČ dokáže znížiť výkon 
na 30 %. Potom netreba tzv. taktovaciu ná-
dobu. Zistite si, čo všetko dostanete 
za štandardnú cenu. Tepelné čerpadlo sa 
hodí pre vykurovací systém, ktorý vystačí 
s teplotou vykurovacej vody do 55 °C. Pre 
systém, ktorý je dimenzovaný na vyššiu 
teplotu vykurovacej vody, treba počítať 
s tým, že sa bude voda dohrievať pomocou 
bivalentného zdroja a úspora nebude taká 
vysoká. Čo sa týka návratnosti nákladov, 
platí, že čím je vyššia spotreba tepla v do-
mácnosti, tým je návratnosť rýchlejšia (ná-
klady na TČ v dome s tepelnou stratou 15 
kW sa vrátia rýchlejšie než v dome so stra-
tou 6 kW). Prevádzkové náklady sú o 40 až 
50 % nižšie v prospech TČ.
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ODBORNÍK RADÍ

Odpovedá  

Ivan Šimovič, 

vedúci predaja

Keďže kúpeľňa sa rieši na Slovensku v priemere raz 
za 15 rokov, odporúčam si nájsť na to čas a zodpo-
vedne si to naplánovať aby ďalších 15 rokov ste ju 
využívali s radosťou. 
Za prvé, porozmýšľajte, čo všetko má byť v danom 
priestore reálne umiestnené. Ak hneď zaplníte zo-
znam, tak skúste začať škrtať. Odporúčam sa poradiť 
so známymi, ktorí v posledných rokoch prerábali, 
čo oni odporúčajú. 
Stanovte si určitý finančný strop, ale buďte priprave-
ný ho v určitých medziach upravovať. Nezabúdajte, 
že je to funkčná miestnosť. Aj šetriť sa musí vedieť, 
a najhoršie je v tomto priestore takzvané dočasné 
riešenie alebo presvedčenie, že aj najlacnejšie vydrží 
to čo drahšie. Väčšinou to má dosť fatálne následky. 
Nechajte si poradiť v špecializovaných predajniach. 
Z mojich skúseností by som určite išiel podľa odporú-
čaní a prístupu a nie len po cene v predajni. Menšie 
ale dlhodobé kúpeľňové štúdio, má svoje opodstat-
nenie na trhu a je asi dôvod, prečo stále existuje. 
Výber tovaru, nakreslenie kúpeľne a definitívne 
objednanie zaberie čas. Ten čas si doprajte a rozhod-
ne to nie je činnosť na 2 hodiny. Ešte dlhší čas je 
potrebné na nájdete dobrého majstra, ktorý sa má 
pod realizáciu podpísať. Naozaj si nájdite čas na vý-
ber a prípravu. 
Objednávka tovaru a jeho dodanie väčšinou tiež nie 
je záležitosť 2 dní. Je to neočakávané, ale . Preto 
rátajte aj s 4–6 týždňami. Vždy je možné brať iba 
čo je skladom, ale to potom nemá nič spoločné 
s plánovaním kúpeľne po akej túžite a zväčša to nie 
je ani lacnejšie, iba to je fyzicky a emočne 
náročnejšie. 
 Na záver sa oboznámte s čím nové produkty čistiť. 
Za 15 rokov sa toho zmení veľa a neplatí, že vždy sme 
to čistili takto. Nové materiály vyžadujú nový prístup.

Ako vybrať 
a zrealizovať 
kúpeľňu
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Pálená hlina
Keramické strešné škridly sa radia k ťaž-
kým krytinám, ktoré kladú zvýšené ná-
roky na strešnú väzbu. Ťažká krytina vy-
niká dlhou životnosťou a vysokou 
odolnosťou proti poveternosti. K žiada-
ným produktom patria pálené škridly 
Bramac, Tondach, Röben a ďalšie. Vyrá-
bajú sa z čisto prírodných komponentov 
a vypaľujú sa vo vysokých teplotách. 
Škridly majú dobré tepelno- a zvuko-
voizolačné vlastnosti, výrobcovia ponú-
kajú širokú škálu farebných možností aj 
povrchových úprav, životnosť sa odhadu-
je asi na 80-100 rokov. Dôležitá je tvarová 
stálosť.

Betónové škridly
Ku skladanej a ťažkej strešnej krytine pat-
ria aj betónové škridly (Bramac, Mediter-
ran, KM Beta a ďalšie), štandardne použí-
vané na plochách od sklonu 15 ° (existujú 
však aj systémy od 7°). Na položenie 
a upevnenie krytiny slúži pomocná kon-
štrukcia – rošt z latí (kontralatí). Vďaka 
vlastnostiam východzej suroviny škridly 
dostávajú do vienka veľmi malú nasiaka-
vosť a extrémnu mrazuvzdornosť, materi-
ál v čase zreje, čím sa zvyšuje jeho pevnosť 
a odolnosť. Betónové škridly sú „imúnne“ 
voči znečistenému prostrediu a proti ohňu. 
Životnosť ľahko presiahne aj 100 rokov.

 tradičný a osvedčený materiál, komplexný 

sortiment produktov

 vysoká odolnosť voči poveternostným 

vplyvom, vysoká pevnosť a tvarová presnosť

 dlhá životnosť, recyklovateľnosť

 jednoduchá pokládka i opravy

 ťažká (30 až 70 kg/m2), vyžaduje pevný krov

 vyššia cena (asi 12 až 20 eur/m2)
Výrobca tvrdí, že pálenú strešnú krytinu Röben poznáte na prvý pohľad. Treba doplniť, že aj 

nevšedný vzhľad dokonale zapadá do zažitej koncepcie strešných škridiel...

Krytina Danubia EVO z farbeného betónu 

s vysokou pevnosťou a povrchovou úpravou 

s prídavkom silikátu (Terran)

 komplexný sortiment

 relatívne jednoduchá pokládka i opravy

 veľký výber farebných variantov a povr-

chových úprav

 nižšia cena ako pálená škridla (asi 10 až 

20 eur/m2)

 veľmi dlhá životnosť, starnutím zvyšuje 

pevnosť

 vyšší sklon ako pri ostatných krytinách

 ťažká krytina (40 až 77 kg/m2), vyžaduje 

pevný krov
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strecha STAVBA

Z prírody na strechu
Dlhoročnú tradíciu majú aj bridlicové stre-
chy. Krytina môže byť štiepaná (nepravi-
delné tvary) a rezaná (pravidelné tvary). 
Hmotnosťou patrí k ťažším krytinám (27-
30 kg/m2), vďaka menšej hrúbke je však 
ľahšia ako klasická škridla. Používa sa na 
pokrývanie rôznych typov striech, v rôz-
nych vyhotoveniach, je nenáročná na 
údržbu s výbornými tepelnými a protihlu-
kovými vlastnosťami. Vyznačuje sa dlhou 
životnosťou, je pevná, dobre sa opracúva, 
neabsorbuje vodu, a je teda mrazuvzdorná, 
odoláva teplotným výkyvom a strecha „ne-
pracuje“. 

Zložité strešné súvrstvie musí obstáť v náročnej previerke 

vodotesnosti, bezpečnosti, trvanlivosti i zdravotnej bezchybnosti. 

K tradičným typom ťažkej strešnej krytiny patria keramické 

a kamenné škridly, modernejšou verziou sú betónové krytiny.

Krytiny s vyššou váhou

Ťarcha i ľahkosť strechy
Pri výbere krytiny záleží na kvalite 

a spracovaní suroviny, kvalite jednot-
livých prvkov aj na konštrukcii krovu.

Takzvané volské oko patrí k pokrývačským majstrovským kúskom. Vyskladané z bridlice alebo 

tomuto materiálu podobných šablón strechu doslova zdobí. Za pozornosť stojí aj úžľabie a nárožie

S drevenicami a vôbec 

s drevostavbami zdanlivo „ladia“ len 

strechy z prírodných materiálov. 

Môže byť, pretože sa to týka 

i keramických a betónových krytín  

Bramac...  

 vynikajúca životnosť (asi 150 rokov – 

predčí aj pálenú alebo betónovú škridlu)

 mrazuvzdornosť, pevnosť, pružnosť

 chýbajú širšie možnosti výberu vzhľadu

 remeselne náročná, teda aj drahšia po-

kládka

 vyššia cena materiálu (asi 25 eur/m2 

a viac)
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Tepelné čerpadlo má dnes takmer 
každá desiata novostavba. Cena za-
riadenia napriek tomu neklesá 

a kompletná dodávka môže stáť až o 5-7  
tisíc eur viac ako vybavenie domu plyno-
vým kotlom. Záleží na type čerpadla 
a miestnych podmienkach. Ak sa vám 
však za vykurovanie podarí ušetriť aspoň 
90 eur mesačne, potom sa s ohľadom 
na stúpajúce ceny energií vráti vstupná 
investícia asi za osem až desať rokov. Čím 
väčší je vykurovaný priestor, tým viac sa 
investícia do tepelného čerpadla oplatí. 

Ako a podľa čoho vyberať 
Technológia tepelného čerpadla (TČ) nie je 
v podstate ničím novým. Už okolo roku 
1860 totiž ľudia prišli na to, že energia sa 
dá čerpať aj z okolitej prírody. Ako? Pomo-
cou zariadenia, ktoré odoberá teplo z von-
kajšieho vzduchu, z vody alebo zo zeme 
a pomocou „nejakého“ systému ho odo-
vzdáva do objektu. Podľa zdroja a podľa 

Neexistuje žiadny iný zdroj tepla, ktorý by vyvolával toľko protichodných názorov ako 

tepelné čerpadlo. Najčastejšie má povesť úsporného zdroja vykurovania, ale so značnou 

vstupnou investíciou a návratnosťou v nedohľadne.

toho, akému médiu teplo systém odovzdá-
va, sa rozlišujú čerpadlá typu vzduch/
voda, zem/voda, vzduch/vzduch a voda/
voda. TČ je v porovnaní s plynovým alebo 
elektrickým zdrojom schopné ušetriť 40–
60 % nákladov na vykurovanie. Má spra-
vidla dve časti: vnútornú a vonkajšiu, pri-
čom vnútorná časť (bojler, pomocný zdroj, 
obehové čerpadlá, regulácia), zaisťuje odo-
vzdávanie tepla do vykurovacej sústavy. 
Technológia vonkajšej časti závisí od toho, 
aký zdroj energie využíva. 

Porovnanie jednotlivých typov
Najrozšírenejším typom TČ je systém 
vzduch/voda. V porovnaní s ostatnými za-
riadeniami sa síce vyznačuje najnižšou 
efektivitou, je však lacnejší, pretože tu od-
padávajú zemné práce pri príprave vrtov 
alebo zemných kolektorov. Treba však pri-
znať i nevýhodu tohto variantu – vyššie 
prevádzkové náklady (oproti systému 
zem/voda až o 25 %). Tepelné čerpadlá 

Načerpané z prírody 

Tepelné čerpadlo 

vzduch - voda 

Nibe Split - Set 1,  

s vnútornou 

jednotkou ACVM 

270 vo variante 

„všetko 

v jednom“ 

a vonkajšou 

jednotkou AMS 

10- 8 (NIBE)
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MŮJ DŮM
Tradičný časopis o bývaní v ro-

dinných domoch zoznamuje ka-

ždý mesiac záujemcov o bývanie 

v dome s najlepšími individuál-

nymi i typovými novostavbami 

a rekonštrukciami. Časopis sa 

nevyhýba progresívnym staveb-

ným technológiám a moderným 

interiérovým realizáciám. Můj 

dům je usporiadateľom prestížnej 

ankety Dům roku. Katalóg rodin-

ných domov vychádza raz ročne 

ako súčasť časopisu Můj dům.

MODERNÍ BYT
Prestížny magazín, ktorý sa dy-

namicky mení v súlade s trendmi 

a pozvoľna tým kultivuje vkus 

čitateľov. Bývanie a interiérový 

dizajn chápe v širších súvislosti-

ach ako súčasť životného štýlu. 

Ponúka inšpiráciu, odkrýva 

intimitu bývania a vkus slávnych 

a publikuje názory odborníkov. 

Niekteré rubriky premieňa do 

audiovizuálnej formy na DVD, 

a to vo vlastnej produkcii.

SVĚT KOUPELEN
Obidva magazíny vychádzajú 

striedavo ako štvrťročníky 

časopisu Moderní byt. Dajú sa 

vnímať ako špeciály, ktoré sa 

do hĺbky venujú svojej téme, 

sledujú novinky na trhu i mož-

nosti modernizácie ako kúpeľní, 

tak kuchyní. V žiadnom článku 

nechýbajú ceny výrobkov ani 

kontakty na firmy.

SVĚT KUCHYNÍ
Obidva magazíny vychádzajú 

striedavo ako štvrťročníky 

časopisu Moderní byt. Dajú sa 

vnímať ako špeciály, ktoré sa 

do hĺbky venujú svojej téme, 

sledujú novinky na trhu i mož-

nosti modernizácie ako kúpeľní, 

tak kuchyní. V žiadnom článku 

nechýbajú ceny výrobkov ani 

kontakty na firmy.

MATERIÁLY PRO STAVBU
časopis určený projektantom, 

technikom stavebných firiem, 

architektom, stavebným inži-

nierom a všetkým záujemcom 

o novinky v oblasti stavebníctva. 

Prináša informácie o staveb-

ných materiáloch a výrobkoch 

a spôsoboch ich použitia. Upo-

zorňujeme na poruchy vzniknuté 

chybnou voľbou technológie 

alebo nesprávnym postupom.

Z PONUKY TITULOV NAKLADATEĽSTVA BUSINESS MEDIA CZ

STAVITEL
Časopis Staviteľ Vás sprevá-

dza celým stavebným dielom 

– od prípravy stavby až po jej 

užívanie, poskytuje informácie 

o stavebných materiáloch, o ino-

váciach a technológiach, o sta-

vebnej mechanizácii, softvéry 

v stavebnictve. Zameriava sa na 

architektúru z pohľadu použitých 

materiálov a technológií. Neo-

deliteľnou súčasťou je aj právna 

poradňa a pravidelné zverejňo-

vanie verejných zakázok.

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!

Téma Pro energeticky 
úsporné domy

X X I .  r o č n í k  –  z á ř í

7 / 2 0 1 5

Střešní okna  
na českém trhu

Zavěšená prosklená nástavba 
na vysoké peci ve Vítkovicích

Chyby otvorových výplní 
v dřevostavbách

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

BYDLENÍ 
» Časopis o bývaní a záhrade 

» Praktické informácie o zariaďo-

vaní domov a bytov » Originálne 

reportáže – návštevy českých i za-

hraničných interiérov » Novinky 

a trendy – nábytok, bytové dopln-

ky i domáca technika » Obľúbené 

premeny bytov » Záhrada a stavba 

» Rady a odporúčania odborníkov 

– právne a finančné poradenstvo 

» Tipy, ako ušetriť pri kúpe nehnu-

teľnosti, zariaďovaní či rekon-

štrukcii a vedení domácnosti

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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STOLEČKY 
DO LOŽNICE 

KUCHYŇSKÉ   
DESKY A DŘEZY 

LEGENDÁRNÍ 
DLOUHÁ ŽIDLE
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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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STAVBA
Prináša aktuálne novinky zo 

sveta architektúry a staviteľstva. 

Hlavné a pravidelne sa opakuj-

úce témy sú venované otázkam 

rozvoja miest, bývaniu a rekon-

štrukciám. Časopis je určený 

nielen architektom a študentom 

architektúry, ale i projektantom 

a stavebným technikom.

KOUPELNA, KTEROU 
BUDOU DĚTI MILOVAT

ELEMENTŮ
OČISTY5

TIPY PRO 
ZDRAVÉ ZUBY3

KDYŽ V RÁJI PRŠÍ

w w w . m o d e r n i b y t . c z

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

POUZE

49 Kč
CO UMÍ 
BIDETOVÁ 
SEDÁTKA? Posviťte si 

na koupelnu

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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