Pre čitateľov tvoríme tituly,
pre vaše podnikanie príležitosti

Obľúbený časopis všetkých majiteľov rodinných domov, chát, chalúp

UŽITOČNÝ MANUÁL PRE MAJITEĽOV DOMOV, CHÁT A ZÁHRAD
9 –10/2016

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.

1,16 €

RÁN

84 ST kých
praktic ov pre
rád a tip
mov
váš do
DARČEKOVÝ BALÍČEK
Pri objednaní
ročného predplatného
môžete získať darček
v hodnote 20 eur!

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

TÉMA: Čo nového pod slnkom

Ako ušetriť za kúrenie? Zvoľte si za dodávateľa tepla slnko.
Jeho lúče môžu poháňať bojlery i elektrokotly.
Aj spotrebiče na „klasické“ palivá ponúkajú nové perspektívy

ĎALEJ V ČÍSLE:
Sprchové kúty Izba pre malého školáka
Výroba praktickej police Komíny
Maľovanie interiéru Renovácia dlažby
Skalky 10× spracovanie úrody

časopis pre celú rodinu.

DÁTUM VYDANIA

CENNÍK INZERCIE (ceny sú bez DPH)
FORMÁT

CENA

ČÍSLO

1 strana

2 380 €

Rodinný dom 1–2/17

1/2 strany

1 220 €

Rodinný dom 3/17

21. 3. 17

1/3 strany

830 €

Rodinný dom 4/17

26. 4. 17

1/4 strany

630 €

Rodinný dom 5–6/17

25. 5. 17

2 630 €

Rodinný dom 7–8/17

4. 7. 17

4. strana obálky

2 960 €

Rodinný dom 9–10/17

21. 9. 17

1/1 PR strany

1 900 €

Rodinný dom 11–12/17

23. 11. 17

2. a 3. strana obálky

21. 2. 17

ZĽAVY
OPAKOVANIE

ZĽAVA V %

ĎALŠIE FORMÁTY INZERCIE, VKLADANÁ INZERCIA
(cena je v € bez DPH)

2x

5

4x

10

CENA JE STANOVENÁ ZMLUVNE A INDIVIDUÁLNE

za platbu vopred

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 stornovať, 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.
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FORMÁTY V ČASOPISE RODINNÝ DOM (v mm)

1/1

1/3

1/2
1/2

1/1

1/4

1/3

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

TÉMY ČASOPISU RODINNÝ DOM PRE ROK 2017
RODINNÝ DOM 1–2, 21. 2.
ÚVOD
• Návšteva domu
• Objektív – súťaž
STAVBA
• Dom roka – vyhodnotenie
ankety, predstavenie
víťaznych domov
• Pasívny dom
• Kozuby
INTERIÉR
• Seriál – Kúpeľne
• Zdravé spanie
ZÁHRADA
• Návšteva - záhrada
• Potravinová záhrada
• Kalendárium
SERVIS
• Financovanie bývania
• Servis (poistenie, sporenie,
ochrana majetku,..)
RODINNÝ DOM 3, 21. 3.
ÚVOD
• Návšteva domu
• Objektív – súťaž
STAVBA
• Fasády, zatepľovanie,
izolácie
• Vykurovanie
• Strešné krytiny
• Strešné okná
INTERIÉR
• Seriál – Kúpeľne
• Farby
• Kuchyňa – spotrebiče

ZÁHRADA

• Návšteva – záhrada
• Exteriérové dlažby
• Záhradní pomocníci
• Bazény
• Kalendárium
SERVIS
• Financovanie bývania
• Servis (poistenie, sporenie,
ochrana majetku,..)
RODINNÝ DOM 4, 26. 4.
ÚVOD
• Návšteva domu
• Objektív – súťaž
STAVBA
• Inteligentné domy
• Systémy hrubej stavby,
stavebné materiály
• Zatepľovanie
INTERIÉR
• Seriál - Kúpeľne
• Farby
• Obklady
ZÁHRADA
• Návšteva – záhrada
• Bazény
• Záhradná technika, dielňa
• Kalendárium
SERVIS
• Financovanie bývania
• Servis (poistenie, sporenie,
ochrana majetku,..)

RODINNÝ DOM 5–6, 25. 5
ÚVOD
• Návšteva domu
• Objektív – súťaž
STAVBA
• Múry a steny v dome –
obvodové priečky
• Zateplenie
• Okenné otvory
• Energia z prírodných zdrojov
INTERIÉR
• Seriál – Kúpeľne
• Dvere
• Svetlo v dome
• Tienenie
ZÁHRADA
• Návšteva – záhrada
• Bazény
• Záhradná technika, dielňa
• Farby
• Kalendárium
SERVIS
• Financovanie bývania
• Servis (poistenie, sporenie,
ochrana majetku,..)
• Pracovný postup –
svojpomocná výroba
nábytku a dekorácií
RODINNÝ DOM 7–8, 4. 7.
ÚVOD
• Návšteva domu
• Objektív – súťaž
STAVBA
• Tepelné čerpadlá
• Fasády
• Osvetlenie rodinných domov
• Strechy

PLÁN NA ROK 2017
ČÍSLO

INTERIÉR

SERVIS

• Seriál – Kúpeľne
• Moderná kuchyňa
• Pomocníci – spotrebiče
• Tienenie

• Financovanie bývania
• Servis (poistenie, sporenie,

ZÁHRADA

• Návšteva – záhrada
• Bazény – zastrešenie,
doplnky

• Záhradný nábytok, grily
• Kalendárium
SERVIS

• Financovanie bývania
• Servis (poistenie, sporenie,
ochrana majetku,..)

• Pracovný postup –
svojpomocná výroba
nábytku a dekorácií
RODINNÝ DOM 9–10, 21. 9.
ÚVOD
• Návšteva domu
• Objektív – súťaž
STAVBA
• Vykurovanie
• Komíny
INTERIÉR
• Seriál – Kúpeľne
• Farby
• Detská izba
• Dvere
ZÁHRADA
• Návšteva – záhrada
• Spevnené povrchy
• Kalendárium
• Spracovanie úrody –
spotrebiče

ochrana majetku,..)

• Pracovný postup –
svojpomocná výroba
nábytku a dekorácií
RODINNÝ DOM 11–12,
23. 11.
ÚVOD
• Návšteva domu
• Objektív – súťaž
STAVBA
• Múry a steny v dome
• Svojpomocná stavba
• Ohrev vody
• Dom roka – čitateľská
anketa – nominácie
INTERIÉR
• Seriál – Kúpeľne
• Tipy na vianočné darčeky
• Vianočné dekorácie
ZÁHRADA
• Návšteva – záhrada
• Záhradná technika, dielňa
• Garáže
• Kalendárium
SERVIS
• Financovanie bývania
• Servis (poistenie, sporenie,
ochrana majetku,..)
• Pracovný postup –
svojpomocná výroba
nábytku a dekorácií

UZÁVIERKY ODOVZDANIA INZERTNÝCH PODKLADOV
DÁTUM VYDANIA

UZÁVIERKA OBJEDNÁVOK

DIGITÁLNE PODKLADY

Rodinný dom 1–2/17

21. 2. 17

23. 1. 17

3. 2. 17

Rodinný dom 3/17

21. 3. 17

20. 2. 17

3. 3. 17

Rodinný dom 4/17

26. 4. 17

28. 3. 17

7. 4. 17

Rodinný dom 5–6/17

25. 5. 17

27. 4. 17

9. 5. 17

Rodinný dom 7–8/17

4. 7. 17

4. 6. 17

16. 6. 17

Rodinný dom 9–10/17

21. 9. 17

23. 8. 17

1. 9. 17

Rodinný dom 11–12/17

23. 11. 17

26. 10. 17

6. 11. 17

Pre čitateľov tvoríme tituly,
pre vaše podnikanie príležitosti
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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 Adobe 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 rozlíšenie 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 12647-2:2013 (FOGRA51). V prípade
nedodržania štandardu ISO 12647-2:2013 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 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). Tento štandard 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: daniela.birova@bmczech.cz a zároveň vždy do kópie na adresu:
dtp@bmczech.cz, tel.: +420 225 351 156.
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1. Ríbezle červené a biele (Ribes rubrum)
znesú polotieň, vyžadujú hlinitopiesčité,
humózne pôdy. Plytký koreňový systém vyžaduje
cez leto mulčovanie pokosenou trávou. Odrody sa
líšia farbou plodov a časom zberu

Na jeseň
vysaďte
bobuľovité
ovocie

September
v záhrade
September – z poľa ber! Dažde
v októbri predpovedajú úrodný rok. Nezabudnite na upratanie ovocnej špajze, vyčistenie prepraviek na ovocie
a kontrolu rebríka.

2. Čierne ríbezle (Ribes nigrum) prospievajú vo
vlhšej, ťažšej, ale výživnej pôde, na slnku aj
v polotieni. Aromatické plody si zachovajú vysoký
obsah vitamínu C aj po tepelnom spracovaní
1

2

3. Egreš (Grossularia x) je vhodný do stredne
ťažkých vlhších pôd. Znesie aj polotieň. Odrody sa
líšia časom zberu a farbou plodov (biele, žlté,
zelené, červené). Proti americkej múčnatke je
odolná odroda „Rolanda“

4. Josta (Ribes nidigrolaria) je kríženec egreša
a čiernych ríbezlí. Odrody: sladká „Jogranda“
a aromatická „Jostine“. Nenáročné, bujne rastúce
kríky s výškou 2–2,5 m

TEXT A FOTO: Marie Musilová

5. Čučoriedka kanadská, tiež hroznovitá,
3

4

5

chocholíkatá, veľkoplodá (Vaccinium
corymbosum). Existuje mnoho odrôd líšiacich sa
výškou a dobou zrenia. Je cudzoopelivá,
vysádzajte viac odrôd. Vyžaduje kyslú, vlhkejšiu
pôdu s rašelinou a pravidelné prihnojovanie

6. Kľukva veľkoplodá, ľudovo americká brusnica (Vaccinium macrocarpon), je poliehavý nízky
krík, vyžaduje vlhkejšiu kyslú pôdu (rašelinu)
a polotieň. Možno ju prisadiť k rododendronom

ako na to INTERIÉR

7. Ostružina malinová (Rubus ideaus x) tvorí

Starý rebrík / nová polica
Recykláciou častí starého nepotrebného nábytku môžete získať nový, funkčný, dizajnovo
zaujímavý nábytkový diel. Táto polica vznikla z rebríka z detskej poschodovej postele, na jej
TEXT A FOTO: Jana Ardanová
výrobu vám však dobre poslúži aj obyčajný starý rebrík.

6

N

NÁŠ
TIP
Ochranná lazúra
na drevo Chemolux
V-klasik je určená na
nátery záhradného
nábytku, plotov,
obkladov a mnohých
iných drevených výrobkov. Vyniká veľmi dobrou nasiakavosťou,
rýchlo zasychá a na
povrchu dreva vytvára
jemný elastický film,
umožňujúci jeho dýchanie. Keďže je táto
lazúra riediteľná vodou,
je výborná aj na použitie v interiéri, pretože
nezapácha. Vyrába sa
v 12 farebných odtieňoch, ktoré krásne
zvýrazňujú štruktúru
dreva. (Chemolak)

Jeseň skrášli vres
Okrasné vresy v nádobách skrášlia balkón,
terasu a strešnú záhradu od septembra
do jari. Vyžadujú piesčitú pôdu s rašelinou
a hrsťou kompostu. Dvojitá nádoba chráni
korene pred mrazom

Kráľovnou
neskorého leta

2 Papierovou lepiacou páskou oddeľte časť, ktorú budete maľovať. Túto časť najskôr natrite bielou (alebo
natónovanou) farbou zriedenou s vodou v pomere 1:1

Zbierajte semená letničiek
Na prelome septembra a októbra dôkladne polejte hortenzie, rododendrony
a vonkajšie azalky, budúci rok bohato
pokvitnú

38

kríky s plytkým koreňovým systémom. Vyžaduje
vlhké humózne mierne kyslé pôdy, mulčovanie
a prihnojovanie. Má mnoho odrôd s rôznym
časom zberu, chuťou, veľkosťou aj farbou plodu
(červené, ružové, biele, žlté, modrofialové). Bujne
rastúce odrody sa vyväzujú k pletivu

8. Malinoostružiník čiže loganberry (Rubus
neglectus), kríženec maliny a ostružiny.
Polovzpriamený ker, výška 2 m, pestujte ho
na pletive. Pôdu zlepšite kompostom a rašelinou,
v lete mulčujte a za sucha polievajte. Na zimu
konáre zakryte čečinou

3 Potom vytvorte požadovaný odtieň pridaním
tónovacej farby do bielej farby a malým maliarskym
valčekom farbu natrite

5 Konzoly uchyťte na oboch koncoch rebríka drevenými
kolíkmi a lepidlom, môžete použiť aj skrutky

je rudbekia žiarivá
(Rudbeckia fulgida).
Je vysoká 50–80 cm.
Vyžaduje slnko,
výživnú pôdu a za
sucha poliať. Ľahko
sa množí delením!

Sťahovanie prenosných a balkónových
rastlín.
Začiatkom septembra sa ešte zberajú
liečivky a korenia, napríklad zelená vňať
tymianu, yzopu, saturejky, medovky
alebo kvet nechtíka a divozelu.
Zber muštových odrôd hrozna a koreňovej zeleniny na zimné skladovanie.
Pred príchodom mrazov vyberte
a uskladnite cibule a hľuzy kvetín.
Výsadba okrasných cibuľovín pre budúci rok na záhradu aj do hlbších mís.
Umyte sklá parenísk a skleníkov.
Poslednýkrát pokoste a prihnojte
trávnik.
Z osvedčených druhov letničiek, napríklad astier,
papuliek, mesiačikov, láskavcov alebo černušiek,
zoberte zrelé semená pre budúci rok. V označenom
vrecúšku ich uložte na suché miesto

4 Zvyšnú časť rebríka jemno natrite priehľadným
vodou riediteľným lakom na drevo

Materiál:
Starý rebrík (rozmery cca 148 cm x 53 cm)
Univerzálna farba (Ekokryl Lesk)
Tónovacia farba (Hetcolor)
Papierová lepiaca páska
Štetec, maliarsky valček
Lazúra na drevo vodou riediteľná
(Chemolux V– klasik)
Akumulátorový skrutkovač s vrtákom do
dreva
Drevené konzoly (vyrobené z 2 drevených lát s rozmermi 60 = 10 cm, na koncoch šikmo zrezaných, 2 drevených lát
s rozmermi 44 = 10 cm, drevené stolárske
kolíky) alebo hotové kupované konzoly na
police
4 skrutky a rozperky do steny

8

Plán prác na
september a október:

68

1 Rebrík prebrúste, aby ste ho zbavili starého
laku

7

a každej záhrade iste nájdete kútik pre drobné bobuľoviny. Pamätajte na pravidelný rez! Pri ríbezli červenej a bielej odstráňte výhony staré 4–5 rokov hneď
po zbere. V korunke udržujte 6–8 konárov. Čierne ríbezle plodia na jednoročných
výhonoch, rez sa robí hneď po zbere. Pri egrešoch obnovujte rezom mladé drevo
každý rok. Základ je 6–8 vetiev, čo platí aj pri stromčeku. Príliš husté kríky josty presvetľujte hneď po zbere alebo až v predjarí. Čučoriedkam odrežte staré výhony (4–5
rokov) tesne pri zemi. Malinovník podľa odrody vyžaduje vyrezanie jednoročných
alebo dvojročných výhonkov hneď po zbere. Slabé a staré výhony vyrezávajte
v predjarí

6 Kto nechce konzoly sám vyrábať, môže ich kúpiť aj hotové. Na záver do steny vyvŕtajte
4 diery a policu uchyťte pomocou skrutiek a rozperiek do steny
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STAVBA

Téma
Pro beton

CENA 89,90 Kč
4,12 €

ŘÍJEN 2016
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PŘÍPRAVA STAVEB – TECHNOLOGIE – MATERIÁLY – TZB – VADY A PORUCHY – ZAJÍMAVÁ STAVBA – STROJE – EKONOMIKA

S TAV B A Z A H R A DA I N T E R I É R

www.mujdum.cz

TÉMA:
STAVBY
PRO BUDOUCÍ
GENERACE

S ARCHITEKTEM
PO ČESKU
ZA KR ÁSNÝMI DOMY

X X I I .

r o č n í k

Pohledové betony
Paláce Národní

–

z á ř í

3/2016

Správný výpočet mechanického
kotvení ETICS

ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTERÉ BAVÍ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURA

Certiﬁkace
LEED CI – požadavky

ROČENKA 25 LET
VE STAVEBNICTVÍ
ODPADNÍ VODA
NA STŘEŠE
FASÁDA
CHAMELEON
GOTTHARDSKÉ
TUNELY
DŘEVĚNKA
S HLINÍKEM
KONEC ŽÍZNĚ
VE ZNOJMĚ
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KALKULACE
PRO STAVEBNÍKY

NÁVŠTĚ V
ZAJÍMAVÝC H
DOMŮ

PROSKLENÍ
PLOCHÝCH STŘECH

ROZHOVOR: PL ÁNUJEME KUCHYNI

09/2016
měsíčník vydavatelství Business Media CZ s. r. o., – cena 90 Kč, 4,20 € – září 2016

MŮJ DŮM

STAVITEL

MATERIÁLY PRO STAVBU

STAVBA

Tradičný časopis o bývaní v rodinných domoch zoznamuje každý mesiac záujemcov o bývanie
v dome s najlepšími individuálnymi i typovými novostavbami
a rekonštrukciami. Časopis sa
nevyhýba progresívnym stavebným technológiám a moderným
interiérovým realizáciám. Můj
dům je usporiadateľom prestížnej
ankety Dům roku. Katalóg rodinných domov vychádza raz ročne
ako súčasť časopisu Můj dům.

Časopis Staviteľ Vás sprevádza celým stavebným dielom
– od prípravy stavby až po jej
užívanie, poskytuje informácie
o stavebných materiáloch, o inováciach a technológiach, o stavebnej mechanizácii, softvéry
v stavebnictve. Zameriava sa na
architektúru z pohľadu použitých
materiálov a technológií. Neodeliteľnou súčasťou je aj právna
poradňa a pravidelné zverejňovanie verejných zakázok.

časopis určený projektantom,
technikom stavebných firiem,
architektom, stavebným inžinierom a všetkým záujemcom
o novinky v oblasti stavebníctva.
Prináša informácie o stavebných materiáloch a výrobkoch
a spôsoboch ich použitia. Upozorňujeme na poruchy vzniknuté
chybnou voľbou technológie
alebo nesprávnym postupom.

Prináša aktuálne novinky zo
sveta architektúry a staviteľstva.
Hlavné a pravidelne sa opakujúce témy sú venované otázkam
rozvoja miest, bývaniu a rekonštrukciám. Časopis je určený
nielen architektom a študentom
architektúry, ale i projektantom
a stavebným technikom.
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ROČNÍK XX

79, 9 0 Kč /4,12 €
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... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PODZIM 2016 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €
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49 Kč / 1,99 €
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DOMÁCÍ
PRACOVNY

ESTETICKÉ
SUŠENÍ PRÁDLA

BYT PRO
MUŽE

Divoké bydlení
Aleše Hámy

ZABAVTE JE!

SLEVA
& DÁRE
K

PRO
PŘEDPL NOVÉ
ATITE
LE

JAK ZAŘÍDIT DĚTSKÝ POKOJ
PRO HODNÉ A SPOKOJENÉ DÍTĚ

TÉMA: IDEÁLNÍ
ŘEŠENÍ KUCHYNĚ

CHYTRÝ
DŮM MYSLÍ
ZA VÁS

POUZE

STĚRKY, OBKLADY & SPOL.

49 Kč

Jeden krok
k efektní
proměně

3 POHLEDY
NA BATERIE

Kouzelná
retrospektiva

POUZE

49 Kč

MYČKY PRO
NÁROČNÉ

Milujeme
kávové
rituály

DESIGNÉR RADÍ:
NÁVRH KUCHYNĚ
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www.modernibyt.cz

DOBRÝCH NÁPADŮ
PRO JÍDELNÍ KOUTY

Příloha: Designové stolky
PROVOKATIVNÍ IKONA:
KŘESLO BARCELONA

NA POZVÁNÍ V BYTĚ
SEVERSKÉHO STYLU

Koupelna podle
Arika Levyho

JAK BYDLÍ HEREČKA
MARIE DOLEŽALOVÁ
VÍTE, ŽE MYČKY NÁDOBÍ
POMÁHAJÍ I S ÚKLIDEM?

Z MALÝCH ZMĚN
VELKÁ REKONSTRUKCE

MIKROSVĚTY
SPRCHOVÝCH KOUTŮ
www.modernibyt.cz

ŠTÍHLÉ A PRACOVITÉ
KUCHYŇ
PLNÁ SVĚTLA

Dolce vita

V ITALSKÝCH KUCHYNÍCH

JAK SE ŽIJE NA OSTROVECH
www.modernibyt.cz

MODERNÍ BYT

BYDLENÍ

SVĚT KOUPELEN

SVĚT KUCHYNÍ

Prestížny magazín, ktorý sa dynamicky mení v súlade s trendmi
a pozvoľna tým kultivuje vkus
čitateľov. Bývanie a interiérový
dizajn chápe v širších súvislostiach 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.

» Časopis o bývaní a záhrade
» Praktické informácie o zariaďovaní domov a bytov » Originálne
reportáže – návštevy českých i zahraničných interiérov » Novinky
a trendy – nábytok, bytové doplnky i domáca technika » Obľúbené
premeny bytov » Záhrada a stavba
» Rady a odporúčania odborníkov
– právne a finančné poradenstvo
» Tipy, ako ušetriť pri kúpe nehnuteľnosti, zariaďovaní či rekonštrukcii a vedení domácnosti

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 možnosti modernizácie ako kúpeľní,
tak kuchyní. V žiadnom článku
nechýbajú ceny výrobkov ani
kontakty na firmy.
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sledujú novinky na trhu i možnosti modernizácie ako kúpeľní,
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