Pro čtenáře tvoříme tituly,
pro vaše podnikání příležitosti

PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

POUZE

49 Kč
PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

Kde vaří biožena
Hanka Zemanová

BETON NEJEN
INDUSTRIÁLNÍ

DESKY VE VARU

CENÍK INZERCE (ceny jsou v Kč bez DPH)
FORMÁT

VODNÍ ŽIVEL
V LOŽNICI

POUZE

49 Kč

Kreativní
mozaikové
proměny

Akční plán
pro kuchyň

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 ﬁrmy.

49 Kč / 1,99 €

RECEPT NA HARMONICKÉ
MANŽELSTVÍ:

Vařte a pište blog

HYGGE: SEVERSKÝ KLÍČ KE ŠTĚSTÍ
www.modernibyt.cz

UMYVADLA
PODLE
TRENDŮ

RADIÁTORY
RUČNÍKŮM NA MÍRU

Téma: 4 koupelny zítřka

KOUPELNA PRO ŠAMPIONA
www.modernibyt.cz

TERMÍNY VYDÁNÍ
CENA

SVĚT KUCHYNÍ

DATUM VYDÁNÍ

98 000 Kč

Svět kuchyní / jaro – Moderní Byt speciál

3. strana obálky

70 000 Kč

Svět kuchyní / léto

22. 5. 18

2. strana obálky

81 000 Kč

Svět kuchyní / podzim

21. 8. 18

první dvoustrana

100 000 Kč

druhá dvoustrana

92 000 Kč

SVĚT KOUPELEN

dvoustrana uvnitř

98 000 Kč

Svět koupelen / jaro

15. 3. 18

1 strana

49 000 Kč

Svět koupelen / léto – Moderní Byt speciál

12. 7. 18

2/3 strany

36 000 Kč

Svět koupelen / podzim

20. 9. 18

1/2 strany

28 500 Kč

Svět koupelen / zima

1/3 strany

21 000 Kč

1/4 strany

18 500 Kč

4. strana obálky

VKLÁDANÁ INZERCE

Svět kuchyní / zima

8. 2. 18

15. 11. 18
DATUM VYDÁNÍ

18. 12. 18

SLEVY
OPAKOVÁNÍ

cena je stanovena smluvně a individuálně

SLEVA V %

2x

5

3x

7

92 000 Kč

4x

10

1/2 strany

49 000 Kč

za platbu předem

1/3 strany

39 000 Kč

PŘÍPLATEK

CENÍK INZERCE – SPECIÁLY
1 strana

2
za konkrétní umístění

Ostatní formáty viz ceník Moderního bytu

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
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www.bmczech.cz

FORMÁTY (v mm)

1/1
čistý
formát
228 x 295

1/1
zrcadlo
192 x 261

1/3
čistý
formát
228 x 100

1/3
čistý
formát
62 x 295

1/2
čistý
formát
228 x 145

1/2
čistý
formát
106 x 295

1/2
zrcadlo
192 x 127

1/2
zrcadlo
97 x 261

1/4
zrcadlo
192 x 65

1/3
zrcadlo
192 x 84

1/4
čistý formát
228 x 80

1/4
zrcadlo
97 x 127

TISK
Vychází:
Způsob tisku:
Periodicita:

od roku 2000
rotační ofset
čtvrtletník

Rozsah:
Šéfredaktor:
Vydavatel:

NÁVŠTĚVA

92 stran
Markéta Klocová
Business Media CZ s. r. o.

VYZKOUŠELI JSME

TEXT: LIBUŠE LHOTSKÁ, FOTO: TOMÁŠ DITTRICH

TEXT: ANNA MARTINKOVÁ, FOTO: LUKÁŠ HAUSENBLAS

Obklady z kolekce Stone, ceny:
30 x 60 cm 587 Kč/m2, 60 x
60 cm, 734 Kč/m2, mozaika 30 x
60 cm 524 Kč/set, www.rako.cz

Koupelnový nábytek dodala česká
značka Intedoor. Umyvadlová skříňka
se dvěma výsuvy se zafrézovaným
úchytem a vestavným keramickým
umyvadlem, www.intedoor.cz

Domácí pekárna je expert na zpracování a pečení těst
všeho druhu. Pokud jste si nikdy netroufli například
na mazanec, biskupský chlebíček nebo na vánočku
vlastní výroby, s chutí do toho

Mozaika složená z několika různě
velkých obdélníků pomáhá oživit
velkoformátový obklad. Kromě
matného povrchu nabízí kolekce
Stones ještě lesklý a s jemným
reliéfem pro venkovní použití

Domácí pekárna Philco PHBM
7000, cena 2 999 Kč

O

KÁMEN
JAKO ŽIVÝ

Pro své dvě koupelny se majitelé mezonetového bytu
rozhodli použít imitaci přírodního kamene. Keramický
materiál umožnil zajímavou pokládku, ve které se střídá
velký formát se skládaným mozaikovým dekorem.

bě koupelny jsou zařízené
velmi podobně. V menší
koupelně v přízemí, která slouží hlavně během dne nebo
pro příležitostné návštěvy, je sprchový kout a toaleta, do většího
prostoru v patře nechali majitelé
umístit i vanu a klozet nechali
oddělený. Koupelnové vybavení
si vybírali sami. Protože hledali
optimální rovnováhu mezi kvalitou a cenou, zaměřili se hlavně
na české renomované značky.
Nárokům na praktický a odolný
nábytek s moderním designem
vyhověly umyvadlové a vysoké
skříňky severočeského výrobce
koupelnového nábytku Intedoor.
Sprchové kouty jsou situované
do niky, takže k nim bylo třeba
pořídit jen vhodné dveře. Stylu
koupelen i představě majitelů vyhověl jednoduchý model z řady
Chrome od značky Ravak. Sprchové hlavice, radiátory a různé
doplňky vybrali z nabídky společnosti Siko.
Výrazným prvkem obou koupelen jsou obklady a dlažba
Rako ze série Stones, která je
zdařilou keramickou imitací
přírodního kamene. Na podlahách jsou dlaždice velké 60 x
60 cm, na stěnách je formát 30 x
60 kombinovaný s řezanou mozaikou. Tento typ mozaikových
obkládaček, které jsou vyskládané z několika různě velkých
obdélníků, pomohl v koupelnách oživit větší plochy a zdůraznit některé partie. Z odstínů
šedé a béžové zvolili majitelé
pocitově teplejší béžový typ,
který použili i na chodbách,
a celý interiér tak barevně sjednotili.
■

PĚKNĚ
VYPEČENÝ
TEST

V koupelně v patře mají
majitelé k dispozici kromě
sprchového koutu i vanu
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Svět kuchyní / léto
Svět kuchyní / podzim
Svět kuchyní / zima

nadaný talent, který můžete nechat v kuchyni
pracovat zcela samostatně a v mezičase vyrazit
třeba na houby.

P

ro mě jako uživatele,
který byl pečením domácího chleba doposud nepolíbený, bylo zajímavé zjištění,
že je mnohem složitější zorientovat se v nabídce chlebových
směsí a vybrat si tu správnou,
než se sžít se samotným spotřebičem. Zatímco směsí existuje
na trhu nepřeberné množství
a některé navíc nejsou komplet-

ČISTÁ PRÁCE

Všechny informace, které
jsou k pečení zapotřebí, poskytuje velký podsvícený LED
displej. Veškeré ovládání se
soustřeďuje na elegantní a přehledně uspořádaný dotykový
panel z tvrzeného skla. Dál už
zbývají k obsluze jen pečicí ná-

SKLIZENO

Čistá práce je vůbec velkou
předností, kterou pekárna Philco předvedla. Nejvíc jsem ji
ocenila při programu „džem“,
který jsem v prvním kole testovala přípravou jahodovo-vanilkové marmelády s chia
semínky a v druhém kole vařením jednodruhového broskvového džemu. Do hnětací nádoby stačilo nasypat na kousky
nakrájené ovoce, přidat zbytek
ingre diencí (např. cukr, kyselinu citronovou a želatinu)
a zapnout potřebný program.
Žádné podupávání u plotny
za stálého míchání, aby se marmeláda nepřichytila, a žádné
sbírání přebytečné pěny. Pak
už zbývalo jen čekat na signál
a plnit krásně voňavou hmotou
vysterilizované lahvičky. Znáte
krásnější program na prodlužující se podzimní večery?
■

VERDIKT
+ intuitivní ovládání
+ pěkné provedení
(design i zpracování
materiálů)
+ jednoduchá údržba
(možnost mytí pečicí nádoby
a hnětacího háku v myčce)
+ relativně tichý chod
- vnitřní osvětlení pracovního
prostoru omezuje
pečicí nádoba, která
částečně zakrývá zdroj

KONTAKT:
www.philco.cz

www.modernibyt.cz
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K ÚPRAVĚ DO REDAKCE,
PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY

DIGITÁLNÍ PODKLADY

8. 2. 18

12. 1. 18

19. 1. 18

22. 5. 18

27. 4. 18

4. 5. 18

21. 8. 18

27. 7. 18

3. 8. 18

15. 11. 18

22. 10. 18

29. 10. 18

PLÁN NA ROK 2018

ČÍSLO

vzešla pekárnička Philco jako mnohostranně

doba a hnětací hák, k jejichž
správnému usazení v útrobách
spotřebiče není třeba žádného
mistrovství v jemné motorice. Tyto součásti jsou vyrobeny
z nepřilnavého materiálu, takže
se zároveň krásně udržují.

UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

DATUM VYDÁNÍ

Svět kuchyní / jaro – Moderní Byt speciál

života v kuchyni. Omyl! Z našeho testování
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PLÁN NA ROK 2018

ČÍSLO

Řada lidí považuje domácí pekárnu za spotřebič
pro fajnšmekry a pro ty, kteří tráví většinu

ní (je třeba dodat extra ingredience navíc, jako je droždí, olej
nebo psyllium v případě bezlepkového pečiva), ovládacích prvků na pekárně je přesně tolik,
aby se vám z nich nezamotala
hlava, a žádnou skrytou zradu
neskýtají. V první řadě je třeba
vybrat jeden z 12 automatických programů podle toho, zda
chcete péct klasický, celozrnný, toastový anebo třeba sladký
chleba. Patříte-li k již ostříleným pekařům, bude se vám líbit
funkce „domácí“, v níž si nastavíte parametry pečení podle
svého gusta. Pak už stačí navolit
jen velikost bochníku a požadovanou barvu kůrky. Chcete-li se
ráno probouzet s vůní chleba,
můžete využít funkci odloženého startu. Vše ostatní už běží
v režii samotné pekárny.

UZÁVĚRKY ODEVZDÁNÍ INZERTNÍCH PODKLADŮ

DATUM VYDÁNÍ

K ÚPRAVĚ DO REDAKCE,
PÍSEMNÉ OBJEDNÁVKY

DIGITÁLNÍ PODKLADY

Svět koupelen / jaro

15. 3. 18

19. 2. 18

26. 2. 18

Svět koupelen / léto – Moderní Byt speciál

12. 7. 18

15. 6. 18

22. 6. 18

Svět koupelen / podzim

20. 9. 18

27. 8. 18

3. 9. 18

18. 12. 18

23. 11. 18

30. 11. 18

Svět koupelen / zima

Jiné formáty inzerce po dohodě. Technické požadavky a termíny předání inzertních
podkladů najdete také na www.bmczech.cz v oddílu SERVIS – INZERCE

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 umožňuje 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 dokumentem).
4. DALŠÍ FORMÁTY DLE DOHODY
Pro kontrolu barevnosti je vhodné dodat barevný vzor, který je vytvořen podle standardu ISO 12647-2:2013 (FOGRA51). V případě
nedodržení standardu ISO 12647-2:2013 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 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). 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.

Internetový portál o bydlení připravovaný redakcí časopisu
Moderní byt. Nabízí rozsáhlé spektrum témat a informací
k tématu bytu, bydlení. Představuje atraktivní byty zařízené v různých stylech. Ve srovnání s tištěnou verzí umožňuje
okamžitou aktualizaci redakčního, ale také inzertního obsahu.
Přihlášení uživatelé jsou o novinkách informováni pravidelným
newsletterem

OBJEDNÁVKY A INFORMACE
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Business Media CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5-Smíchov
ACCOUNT MANAGER
Hana Andělová
tel.: 225 351 135
mobil: 603 248 157
hana.andelova@bmczech.cz

ACCOUNT MANAGER
Kateřina Keslová
mobil: 773 773 325
katerina.keslova@bmczech.cz

WWW.BMCZECH.CZ

WWW.DUMABYT.CZ
JEDINÉ ORIGINÁLNÍ BYDLENÍ NA ČESKÉM TRHU Ŏ VYCHÁZÍ UŽ OD ROKU 1979!

Č Í S LO 8 / S R PE N 2 017

ROČNÍK X XI

79, 9 0 Kč /4,12 €

CENA 89,90 Kč
4,12 €

ŘÍJEN 2017

UŽITEČNÝ MANUÁL PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD
9/2017 29,90 Kč

DUBEN 2017

LUXUSNÍ
KOBERCE

STYLOVÉ
STOLOVÁNÍ

NEFORMÁLNÍ
POSEZENÍ

ǽ

54,99 Kč / 2,29 €

VÍCE
STRÁN
EK
A VÍC

JARNÍ MÍZA
PRO VÁŠ BYT

Dilema dětského pokoje
VÍCE MÍSTA,
NEBO
HRAČEK?

E ČTEN
ZA STEJN
Í
OU
CENU

SVĚŽÍ NÁPADY, TRENDY
A ORIGINÁLNÍ DEKORACE

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

www.mujdum.cz

SOUTTĚŽ
ROKU
PROJEKčku, pilu
o sekamyčku
a

8

FASÁDNÍ OBKLADY,
KTERÉ KLAMOU TĚLEM

NÁVŠTĚVA
Známá cvičitelka a mistryně
světa v aerobiku Olga Šípková
nás pozvala do své domácí
oázy klidu a pohody

NÁVŠTĚ V
ÚŽAS NÝCH
DOMŮ

KONEC VAŘENÍ
V ČECHÁCH
NECHTE TO
ROBOTŮM!

www.modernibyt.cz

Osvětlení jako show
JAK BYDLÍ PLASTICKÝ CHIRURG? KRÁSNĚ!

12

POHODLNÉ POSEZENÍ
PRO HOSTY I DOMÁCÍ
TIPŮ A NÁPADŮ
JAK VYUŽÍT ZDÍ
UŽIJTE SI VELIKONOCE
PLNÉ VŮNÍ A BAREV

TÉMA

JANA PLODKOVÁ:
Z PARKETU NA STATEK
VYZRAJTE NA ČAS,
VYROBTE SI HODINY

Střecha nad hlavou

VLASTNÍ BAZÉN?
ŽÁDNÝ PROBLÉM!

SKANDÁLNÍ ODHALENÍ
NA VEČÍRKU ČASOPISU

S ARCHITEKTEM
PO TEPLICKU
OKNA A PROSKLENÉ STĚNY DOMU

Radosti z vlastní střechy předchází řada důležitých
rozhodnutí: Jaká bude střešní krytina? Kam umístit
střešní okna a jak mají být veliká? Jaký zvolit komín?
Více se dočtete uvnitř...

Vše o vytápění Jak spočítat
náklady na stavbu Zpracování
úrody 10× příprava dřeva
Test motorové pily Špenát
z plevele Množení dřevin

MODERNÍ BYT

BYDLENÍ

MŮJ DŮM

RODINNÝ DŮM

Prestižní magazín, který se dynamicky mění v souladu s trendy
a pozvolna tím kultivuje vkus
čtenářů. Bydlení a interiérový
design chápe v širších souvislostech 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.

» Časopis o bydlení a zahradě »
Praktické informace o zařizování
domů a bytů » Originální reportáže – návštěvy českých i zahraničních 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 nemovitosti, zařizování či rekonstrukci
a vedení domácnosti

Tradiční časopis o bydlení
v rodinných domech seznamuje
každý měsíc zájemce o bydlení
v domě s individuálními i typovými novostavbami a rekonstrukcemi. Časopis se nevyhýbá
progresivním stavebním technologiím a moderním interiérovým realizacím. Můj dům je
pořadatelem prestižní ankety
Dům roku. Katalog rodinných
domů vychází jednou ročně jako
součást časopisu Můj dům.

Časopis, který si stačil vybudovat nepřehlédnutelnou pozici
na trhu. Svým čtenářům – nejen
majitelům a majitelkám rodinných domů – přináší praktické
rady, tipy a návody, jak co nejlépe postavit, opravit, či vylepšit
domov. Ve stejné míře se také
věnuje úpravě okolí domu, užitkové a okrasné zahradě.
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MATERIÁLY PRO
STAVBU
časopis určený projektantům,
technikům stavebních firem,
architektům, stavebním inženýrům a všem zájemcům o novinky
v oblasti stavebnictví. Přináší
informace o stavebních materiálech a výrobcích a způsobech
jejich použití. Upozorňuje na
poruchy vzniklé chybnou volbou
technologie či nesprávným
postupem.
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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 architektům a studentům architektury,
ale i projektantům a stavebním
technikům.

Časopis Stavitel provází celým
stavebním dílem – od přípravy
stavby až po její užívání, poskytuje informace o stavebních
materiálech, o inovacích a technologiích, o stavební mechanizaci, softwaru ve stavebnictví.
Zaměřuje se na architekturu
z pohledu použitých materiálů
a technologií. Nedílnou součástí
je i právní poradna a pravidelné
zveřejňování veřejných zakázek.

