For readers we create issues,
for your business we create opportunities

PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

49 Kč / 1,99 €

POUZE

49 Kč
PODZIM 2017 ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

Both THE WORLD OF BATHROOMS and THE WORLD
OF KITCHENS magazines are published as quarterlies
accompanying THE MODERN FLAT (Moderní byt), a prestigious magazine on design. They can certainly be regarded
as highly specialist periodicals bringing in-depth coverage
of their respective subject matters, examine new products
in the market, and propose possible ways of modernization
of bathrooms and kitchens. All the articles include current
prices of products and company contact information.

VODNÍ ŽIVEL
V LOŽNICI

POUZE

49 Kč

Kreativní
mozaikové
proměny

Akční plán
pro kuchyň

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

SVĚT KUCHYNÍ
PRICE

st

BETON NEJEN
INDUSTRIÁLNÍ

DESKY VE VARU

EDITORIAL PLAN

ADVERTISEMENT PRICE LIST
(prices are given in CZK without VAT)
FORMAT

Kde vaří biožena
Hanka Zemanová

49 Kč / 1,99 €

EXPEDITION DATE

Svět kuchyní / jaro – Moderní Byt speciál

8. 2. 18

4 cover page

98 000 CZK

Svět kuchyní / léto

22. 5. 18

3 rd cover page

70 000 CZK

Svět kuchyní / podzim

21. 8. 18

81 000 CZK

Svět kuchyní / zima

100 000 CZK

SVĚT KOUPELEN

2

nd

cover page

st

1 two-page spread
2

nd

15. 11. 18
EXPEDITION DATE

two-page spread

92 000 CZK

Svět koupelen / jaro

15. 3. 18

two-page spread inside

98 000 CZK

Svět koupelen / léto – Moderní Byt speciál

12. 7. 18

1 page

49 000 CZK

Svět koupelen / podzim

20. 9. 18

2/3 page

36 000 CZK

Svět koupelen / zima

1/2 page

28 500 CZK

1/3 page

21 000 CZK

DISCOUNT

1/4 page

18 500 CZK

REPEAT

18. 12. 18

DISCOUNT IN %

2 times

ADVERTISEMENT PRICE LIST – SPECIALS

3 times

7

4 times

10

for payment in advance

1 page

92 000 CZK

1/2 pages

49 000 CZK

1/3 pages

39 000 CZK

Other sizes see price list Moderní byt

5

ADDITIONAL CHARGE

2
for a specific position

10

INSERT ADVERTISING
prices are set individually and contractually

PAYMENT, CANCELLATION CHARGES
Maturity of tax documents is 14 days from the date of their issue; in the event of exceeding the term of maturity the publishing house will charge intereston
late payment amounting to 0,3 % of the price for every day of default. In case of advertisement cancellation before the deadline of advertising the client
pays no cancellation fee, after the deadline he will pay 100 % of the price. Cancellation has to be effected in writing. Complaints of defects in published
ads, if any, have to be filed in writing not later than 10 days after the advertisement expedition.

The general trading terms of the publishers Business Media CZ s. r. o., may be read in full
at www.bmczech.cz in the section OFFER – MEDIADATA (NABÍDKA – MEDIADATA).

www.bmczech.cz

FORMATS (in mm)

If the advertisement is full size, set bleeds of at least 5 mm and crop marks at least 4 mm

1/1
size after
cropping
228 x 295

1/1
frame
format
192 x 261

1/3
size after
cropping
228 x 100

1/3
size after
cropping
62 x 295

1/2
size after
cropping
228 x 145

1/2
frame
format
192 x 127

1/2
size after
cropping
106 x 295

1/2
frame
format
97 x 261

1/4
frame format
192 x 65

1/3
frame
format
192 x 84

1/4
size after
cropping
228 x 80

1/4
frame format
97 x 127

TECHNICAL INFORMATION
Published:
Print type:
Periodicity:

since 2000
offset
quarterly

Volume:
Editor-in-chief:
Publisher:

NÁVŠTĚVA

92 pages
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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www.modernibyt.cz
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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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FOR PROCESSING

ORDER DEADLINE

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

EDITORIAL PLAN FOR 2018

DEADLINE FOR RECEIVING OF DOCUMENTATION
DATE OF
PUBLISHING

ISSUE

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.

DEADLINE FOR RECEIVING OF DOCUMENTATION
DATE OF
PUBLISHING

Svět kuchyní / jaro – Moderní Byt speciál

života v kuchyni. Omyl! Z našeho testování

56

EDITORIAL PLAN FOR 2018
ISSUE

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.

FOR PROCESSING

ORDER DEADLINE

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

You can find the contents of the last issue and the technical requirements for advertising
materials at www.bmczech.cz in the OFFER – MEDIADATA section.

For readers we create issues,
for your business we create opportunities

www.bmczech.cz

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ADVERTISING
MATERIAL TEMPLATES
— high quality photographs in electronic form as tif, jpg, eps files, CMYK colour mode, resolution 300 dpi
— templates for scanning: photos, photographic slides
DATA INTAKE
e-mail (text), CD, DVD, USB drive, FTP server
ELECTRONIC DATA FORMAT
1. PDF ACCORDING TO PDF/X-1A OR PDF VERSION 1.3. STANDARD (COMPATIBILITY WITH ACROBAT 4.0)
The document must be created by converting the postscript file by Adobe Distiller, printing to PDF, exporting (e.g. from Adobe InDesign,
Illustrator), but only under conditions set in PDF/X-1a standard or version 1.3 standard. It must also (if the advertisement is for the trim
size) contain at least 5 mm bleed, crop marks of at least 4 mm from the trim size. PDF file must not contain objects in RGB colour space
and spot colours, embedded ICC profiles, OPI information.
2. BITMAP FILES TIFF, JPEG, PSD, EPS
Data must be in CMYK colour space and, in case of TIFF and PSD must be combined in a single layer, if the advertisement is for
the trim size, it must contain at least 5 mm bleed, it may contain crop marks of at least 4 mm from the trim size. Recommended
resolution is 300 dpi (200 dpi minimum) at 100% size.
3. VECTOR EPS FILES AND INDESIGN FILES
Data must be in CMYK colour space, text must be converted into curves, or fonts used must be provided (if permitted by the license agreement).
If the advertisement is for the trim size, bleed must be set at minimum of 5 mm and crop marks at minimum of 4 mm from the trim
size. The data must not contain objects in the RGB colour space and spot colours, links to external files (if not supplied with the
document).
4. OTHER FORMATS BY AGREEMENT
For checking the colour scheme it is appropriate to supply a colour design, which has been created according to the
ISO 12647-2:2013 (FOGRA51) standard. In the event that ISO 12647-2:2013 is not adhered to, we shall be not liable for the required
colour scheme and for errors that arise during the processing of the advertisement.
For the colour transfer of used bitmap files from various colour spaces to a CMYK colour space, we recommend using profiles of
the following standard: ISO 12647-2:2013 (PSO Coated v3 FOGRA51). This standard is used in creating the content of the periodical, for creating a certified proof copy and for printing. We shall not be liable for the required colour scheme in the event that other
ICC profiles or other methods for transferring into CMYK are used.
Adobe Creative Suite 4 Professional Acrobat 5 and 6 are used for processing.
It is possible to supply data on the following media: CD, DVD, on portable USB and FireWire (IEEE 1394) disks, via electronic mail,
via an FTP server (access on request), via www.uschovna.cz. Other transfer possibilities can be arranged by agreement.
DTP-Studio, Business Media CZ, phone: +420 225 351 156, e-mail: dtp@bmczech.cz

WWW.DUMABYT.CZ
Specialised server about living and construction,
where the user can find ample inspiration, clever advice and
valuable expert information, divided into sections based on
the focus: Home, Apartment, Garden, Kitchen, Bathroom,
Financing.

Internet portal about living prepared by the editing board of
the Moderní byt magazine. Offers a wide range of topics and
information about apartment and residential living. Presents
attractive apartments appointed in various styles. Compared
to the printed version, it allows the instant updating of editorial
content, as well as advertising content. Registered users are
informed about news in a regular newsletter.

ORDER AND INFORMATION
BUSINESS DEPARTMENT Business Media CZ s. r. o., Nádražní 762/32, 150 00 Prague 5-Smíchov, e-mail: info@bmczech.cz
ACCOUNT MANAGER
Hana Andělová
phone: +420 225 351 135
mobile: +420 603 248 157
hana.andelova@bmczech.cz

ACCOUNT MANAGER
Kateřina Keslová
mobile: +420 773 773 325
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

A prestigious magazine dynamically changing in harmony with
the current trends, thus slowly
but surely cultivating the readers´ taste. The magazine understands housing and interior
design in a wider context as part
of lifestyle, uncovering intimacy
of the home and taste of the
famous figures and publishing
expert opinions.

» A magazine on housing and
garden » Practical information
on furnishing houses and flats »
Original reports – visits to Czech
and foreign interiors » News
and trends – furniture, interior
accessories and home appliances
» Popular flat transformations »
Garden and construction » Advice
and recommendations by experts
– legal and financial consultancy
» Tips how to save money when
buying a property, furnishing or
reconstructing a flat or a house,
and running a household

Traditional magazine about living in family houses each month
acquaints those interested in
living in a house with individual
and type new buildings and
renovations. The magazine does
not avoid progressive construction technologies and modern
interior realizations. My house
is the organizer of the prestigious inquiry House of the year.
A catalogue of family homes is
published once a year as a part
of the Můj dům magazine.

The magazine that managed to
build an eye-catching position in
the market. It provides practical
advice, tips and guidance to
its readers – not just owners of
family houses – on how to build,
repair or improve home best. In
the same way it also deals with
landscaping around the house,
useful and decorative garden.

Téma
Pro hrubou stavbu

7 / 2 0 1 7
X X I I I .

r o č n í k

Cenové indexy stavebních
a montážních prací 2017/II

–

z á ř í

Dvacet let samozhutnitelného
betonu v ČR

STAVBA
3/2017

ČASOPIS PRO VŠECHNY, KTERÉ BAVÍ STAVĚNÍ A ARCHITEKTURA

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

TÉMA:
STAVBY
PRO BUDOUCÍ
GENERACE

Kontroly a údržba
dřevěných krovů

NOMINACE
STAVBY ROKU
NETRADIČNÍ
BETONY
NEVIDITELNÉ DVEŘE
NÁDRAŽÍ DUCHŮ
SUPERKONSTRUKCE
POPRVÉ V ČR
KRYSTAL
POD JEŠTĚDEM
RECYKLOVANÉ
STAVEBNICTVÍ
DEVELOPER NENÍ
SPROSTÉ SLOVO
LET

STAVITELE

měsíčník vydavatelství Business Media CZ s. r. o., – cena 90 Kč, 4,20 € – září 2017

09/2017

MATERIÁLY PRO STAVBU

STAVBA

STAVITEL

Magazine intended for engineers, technicians, construction companies, architects,
civil engineers and all those
interested in innovations in the
field of construction. It provides
information on building materials and products and their uses.
It points out faults caused by
improper choice of technology
or by incorrect process.

Architectural magazine called
Construction brings the latest
news from the world of architecture and construction. The
central and regularly recurring
topics are devoted to issues of
urban development, housing and
reconstruction. The magazine is
intended not only for architects
and student of architecture, but
also for designers and construction engineers.

The Stavitel (Builder) magazine guides the reader through
the entire construction – from
preparation through to final
use, provides information about
building materials, innovation and
technologies, building equipment
and construction software. It
focuses on architecture in terms
of used materials and technologies. Another integral part is the
legal advice column and regular
publication of public contracts.

