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na aukru nakouPíte
PotŘeBnÉ Věci nA LÉto
Léto se blíží a s ním nejen čas dovolených, grilování
a posezení s přáteli a rodinou, ale také práce
na domě či na zahradě. Ať už se tedy rozhodnete
pro odpočinkovou variantu, nebo naopak plánujete
zvelebit své okolí, určitě si každý z vás na Aukru
přijde na své.
Nadšenci vodních sportů a opalování se mohou
předvést v nových plavkách a milovníci campingu
určitě ocení praktický stan. pokud se těšíte na letní
grilování, nezapomeňte na to, že dobré jídlo
bude chutnat skvěle z kvalitního grilu s udírnou.
A chystáte-li se na údržbu zahrady, se sekačkou
Black&decker to půjde samo.
Na Aukru můžete ve velkém nakupovat za pevné
ceny a zboží může být tak hned vaše. Vybírejte
z více než 20 kategorií na www.aukro.cz.

PosaĎte se, ProsíM
rohové lavice
společnosti
Iktus naleznou
nejlepší uplatnění
v domácnostech
jako sedací nábytek
k jídelním stolům.
předpokladem pro
umístění rohové
lavice je pravoúhlý
roh místnosti,
čemuž odpovídá samotná její konstrukce. V jídelně rohové
lavice stojící samostatně budou sloužit jako dominanta
místnosti. prvek, který přiláká pozornost a zároveň nabízí
příjemné posezení s rodinou či relaxaci.
Materiály použité na výrobu rohových lavic jsou velmi
kvalitní, vysoce odolné vůči poškrábání a snadno se udržují.
z masivního bukového dřeva jsou vyrobeny podnože
jídelních stolů, područky a nohy rohových lavic.
Výhodou rohových lavic je také úložný prostor, který
je pod sedáky lavice o hloubce 10 cm. Boky lavic jsou buď
oblepeny kvalitní plastovou hranou, anebo jsou doplněny
o okrasné prvky, případně o konstrukční masivní prvky.
K maximální spokojenosti zákazníka lze systémové lavice
délkově upravovat tak, aby seděly jak ve velkém i malém
prostoru přímo na míru, a to po 5 až 10 centimetrech, záleží
na jejich typu. rohové lavice, které nabízí společnost Iktus,
jsou pravolevé. tudíž delší stranu rohové lavice můžete
umístit podle potřeby buď na pravou, nebo na levou stranu.
Na webových stránkách www.iktus.cz naleznete seznam
prodejců, u nichž si můžete pohodlnost sedacího nábytku
otestovat.

Ve ZLAtÉ ULičce PrAŽsKÉHo HrADU

proč venkovní hliníkové žaluzie GM 200? Umožňují
plynule regulovat přirozené osvětlení a zachycují přímé
sluneční paprsky a chrání před jejich škodlivými účinky.
tyto žaluzie mohou díky svojí specifické konstrukci
sloužit i jako bezpečnostní prvek nebo mechanická
ochrana okna proti nepříznivým vlivům. Mají i izolační
a stínící vlastnosti a umožňují individuální nastavení
sklonu lamel. Žaluzie je v každé pozici blokována
a nabízí dobrou ochranu proti vniknutí.
Lamely jsou hliníkové výrazně profilované
do tvaru „C“ s gumovým těsněním na jedné hraně
a lemu o šířce 80 mm. Jsou standardně dodávány
v 21 barevných odstínech .
ovládání je zajištěno klikou nebo motorem.
podle individuálního požadavku zákazníka je možno
žaluzii dovybavit rádiovým ovládáním, čidly na vítr
nebo slunce, časovými spínači, případně je zapojit
do centrálně ovládaného systému domu.
další informace na www.batima.cz.
Mezní rozměry
otvoru pro žaluzii:
• minimální šířka
• maximální šířka
• minimální výška
• maximální výška
• maximální plocha
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elektrICkÉ toPení FenIX

ceLoKoVoVÉ
ŽaluzIe GM 200

60 cm
280 cm
80 cm
400 cm
6,5 m²

1. června 2011 byla nově zpřístupněna zlatá ulička, zřejmě
nejromantičtější místo pražského hradu. ta, kromě
opravených barevných drobných domků, nabízí novou
stálou expozici, která přibližuje život v Uličce ve všech
obdobích její 500leté existence. A expozice i prodejní
krámky v této turisticky mimořádně atraktivní lokalitě
temperuje podlahové topení společnosti FeNIX Jeseník.
Její vedení v čele s ředitelem a majitelem Cyrilem
svozilem využilo slavnostní otevření zlaté uličky
a pro zástupce médií připravilo na pražském hradě
tiskovou konferenci, zakončenou společnou návštěvou
a prohlídkou zlaté uličky. elektrické podlahové vytápění
si tady vyžádal samotný investor, správa pražského
hradu, a důvodů pro jeho instalaci bylo hned několik
– v historických objektech je obvykle nežádoucí
zasahovat do jejich konstrukcí, provádět nové rozvody
a vytvářet zázemí pro zdroje tepla. A těmto požadavkům
nejlépe vyhovělo právě elektrické vytápění z důvodu
zajištění statiky byla v jednotlivých domech provedena
úplná rekonstrukce podlah, takže instalace s topnými
rohožemi eCoFLoor vyrobenými na míru každé
místnosti byla pro
realizační firmu snadnou
záležitostí. objekty
s expozicí budou pouze
temperovány,
objekty s obchůdky mají
kromě temperace také
přípravu na doplnění
konvekčního topení.
www.fenixgroup.cz

Automatické

zavlažovací systémy
❥ Návrhy systému zdarma
❥ Úspora času, vody, energie
❥ Dovolená bez starostí
❥ Realizace „na klíč“
❥ Výroba domácích vodáren
❥ Prodej čerpací techniky

Ul. Práce 1367
277 11 Neratovice
Tel: 606 600 218
Fax: 315 687 978
E-mail: info@prottoservis.cz

www.prottoservis.cz

11:0

PředPlatnÉ
se VYPlatí!
Předplaťte si časopis
DŮM & ZAHRADA.
Využijte jednoduché možnosti
a získejte slevu!
Volejte: 225 985 225
nebo pište na e-mail:
send@send.cz
www.predplatne-casopisu.cz

Rodinné domy stavěné klasickými technologiemi, podle individuálních projektů a za ceny stanovené položkovým rozpočtem.

Stings 96, s.r.o.
Stings
96, s.r.o. 97
Podbělohorská
Počeradská
150 00 Praha205
Praha
8 Chabry
Telefon:
257 214 336
Tel./fax:
Fax: 257 257
216214
335336
E-mail:
E-mail: info@stings.cz
info@stings.cz
http://www.stings96.cz
http://www.stings96.cz

Stings_inz.indd
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40 let zÁrukY

nA HLiníKoVoU stŘecHU
extrémně lehké a současně odolné hliníkové
střechy prefa se hodí jak pro rekonstrukce, tak
pro novostavby. Falcovanou střešní krytinu prefa
můžete vybírat z tašek, šindelů, šablon nebo
klasických plechových pásů prefalz. díky rozsáhlé
nabídce barev střešních krytin i odvodňovacího
systému můžete umocnit vnější tvář svého domu.
prefa nabízí devět standardních barev a je schopná
vyrobit na míru jakoukoliv další barvu. Jelikož
se životní prostředí stále mění, narůstá zatížení
UV zářením, tepelnými výkyvy, silným větrem,
kyselým deštěm, velkým množstvím srážek či
chemicky agresivním ovzduším. pro tyto podmínky
vytvořila prefa povrchovou úpravu s názvem p.10.
ta spočívá v úpravě střešní krytiny kvalitním
a trvalým dvouvrstvým vypalováním ve dvaceti
pracovních krocích, metodou zvanou Coil-Coating.
Lakovaná vrstva je navíc ekologická, neobsahuje
těžké kovy a poskytuje ještě lepší ochranu proti
UV záření než jiné materiály.
další informace na www.prefa.com.
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deVIlink – iDeáLní Pro
níZKoenerGeticKÉ DoMY
Nízkoenergetické a pasivní domy se v současné době těší velké popularitě
a poptávka po nich rok od roku roste. tento trend samozřejmě souvisí
s obecným klimatem ve společnosti, která pozorně sleduje vynaložené náklady
na energie. Firma deVI z tohoto důvodu nabízí systém bezdrátové regulace
elektrického vytápění pod názvem deVIlink™, jehož největší předností je
právě úspora nákladů ve zmíněných typech domů.
Kromě vysokého uživatelského komfortu přináší deVIlink™ cenově efektivní
spotřebu energie, protože díky své „inteligenci“ umožňuje šetřit peníze
zejména tehdy, kdy je potřeba, tedy například v době nepřítomnosti uživatele.
deVIlink™ velmi sofistikovaně plánuje časový harmonogram vytápění
s ohledem na provoz domu včetně jakéhokoliv případu nepřítomnosti,
což znamená i v době dovolených nebo
náhlých změn denního či týdenního režimu
apod. Uživateli je prakticky kdykoliv
k dispozici denní přehled, který mimo jiné
ukazuje, jak a kde se vytápělo. deVIlink™
je možné použít jak pro elektrické, tak
pro teplovodní vytápění podlahové,
stropní nebo stěnové. Jeho ovládání je tak
jednoduché a intuitivní, že jej bezpečně
zvládne každý člen rodiny.
sortiment produktů deVI, které jsou
vhodné zejména pro nízkoenergetické
a pasivní domy, je daleko širší a zahrnuje
rovněž klasické topné kabely, samolepicí
rohože a další bohaté příslušenství.
další informace na www.devi.cz
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Dopřejte si
OPRAVDOVÝ DŮM
pro život!
RADOST Z BYDLENÍ
BEZ KOMPROMISŮ...

Rodinné domy
v běžném, nízkoenergetickém i pasivním provedení

WallY FleX – noVInka 2011
V PŘísLUŠenstVí centráLnícH
VYsAVAčŮ eLectroLUX

sortiment příslušenství pro centrální vysavače electrolux
se neustále rozšiřuje. horkou novinkou je flexibilní hadice
na zdi – WALLY FLeX. stačí pouhá vteřina a již vysáváte!
použití Wally flexu je široké. V koupelnách odstraní vlasy
a pudr z umyvadla, veškeré suché nečistoty jsou účinně
odsáty z pracovní desky v kuchyni či dílně, ve vstupní hale
si odstraníte prach z bot a podlahy. prach v šatně zmizí
na 100 %. Wally Flex lze využít i v garáži, vždyť hadici lze
natáhnout až na 4 metry. tato flexibilní hadice na zdi,
která má široké využití v rodinných domcích a bytech, má
všechny předpoklady pro ještě větší popularitu, než má
v současnosti automatická lopatka. předpokládaná cena
2400 Kč bez dph. Wally Flex je zkrátka věrný nový sluha,
bez kterého se žádná domácnost neobejde.
další informace najdete na www.smartvac.cz.

KVALITA • RYCHLOST • ZÁRUKY • CERTIFIKACE • SOLIDNOST • STABILITA

DOKONALÉ
POJETÍ KVALITY
Neváhejte nás kontaktovat:
www.Haas-Fertigbau.cz
Sídlo ﬁrmy a výrobní závod
Chanovice 102,
341 01 Horažďovice,
tel.: 376 535 111
fax: 376 535 867
Chanovice@Haas-Fertigbau.cz

Obchodní centrum v Praze
Černokostelecká 143,
108 00 Praha 10
tel.: 281 000 111
fax: 281 000 880
Praha@Haas-Fertigbau.cz
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Projekt za korunu!
Chcete v letošním roce stavět? Ještě nejste rozhodnuti, z jakého
materiálu? Máte už nakreslený projekt? Odpověď na všechny
tyto otázky a jejich řešení je jednodušší, než se může na první
pohled zdát. Stačí si jen vybrat některý z 950 projektů rodinných
domů. V nabídce jsou jak tradiční domy se sedlovou střechou, tak
moderní i funkcionalisticky pojaté domy, ale i bungalovy, řadové
domy a dokonce i garáže. To je však pouze jeden krůček k vašemu
bydlení. Pokud se rozhodnete, že vybraný dům postavíte z materiálu
Liapor, získáte navíc jako velký bonus kompletní projekt, za který
zaplatíte pouhou jednu korunu. Tvárnice Liapor (výrobce Lias
Vintířov) jsou vyrobeny z lehkého keramického kameniva. Jedná
se o přírodní stavební materiál s vynikajícími tepelně izolačními
vlastnostmi. Kromě základních stavebních prvků lze na stavbu
domu využít i dalšího sortimentu Liaporu – například překlady,
stropní konstrukce, schodiště, zámkové dlažby a také pohledové
prvky na zahradu včetně současné novinky – moderní velkoformátové venkovní dlažby. Některé domy není potřeba navíc
dodatečně zateplovat, ani případně akusticky izolovat. Záleží vždy na konkrétních požadavcích a hlavně nárocích majitele
budoucího domu. Samozřejmostí je v tomto ohledu servis a poradenství s působností po celé republice. Díky bohatému
sortimentu všech stavebních prvků Liapor můžete postavit bez problémů celý dům včetně zahrady, což přinese budoucímu
uživateli celou řadu výhod v podobě jednoho spolehlivého dodavatele.
Další informace na www.liapor.cz

Má podlaha na půdě uspoří tisíce ročně!
Miluji staré půdy, skrývají svá tajemství. Vždy mám pocit něčeho tajemného, když
tam vstupuji. Velká půda tak hrála velkou roli při koupi našeho domu. A když
jsme přemýšleli, jak ji opravit, přišla skvělá nabídka. Udělají nám na půdě novou
podlahu, včetně zateplení, za jediný den! Nevěřila jsem, ale stalo se.

Úspora za topení 30 %

Jsem romantik, ale ekonomika mi není cizí. Teplo utíká hlavně stropem, a tak
mi zateplení půdy podle výpočtu ušetří skoro 10 tisíc ročně. To je třetina našich
nákladů za topení. Půdu využíváme hlavně v létě. Střechu máme dobrou, takže
zateplit podlahu půdy se mi zdálo jako dobrý nápad. Výrazná úspora a nízké
investice mne přesvědčily. Tak jsem tedy to zateplení objednala. Technik přijel
za několik dnů a vše proměřil. Běžně prý foukají izolaci mezi trámy do podlahy,
ale my tam nemáme dutinu. Navrhl tedy řešení, které nám pomohlo hned
dvakrát. Vytvořit novou rovnou podlahu s dutinou a tu zateplit minerální
foukanou izolací.

Příprava montované podlahy Stropním
Systémem MAGMARELAX®

Za jeden den hotovo

V den „D“ přijeli pracovníci a hned ráno začali. Dopoledne stavěli konstrukci
podlahy z dřevotřískových desek, „Stropní systém MAGMARELAX®“. Pak tři
hodiny foukali hadicí z auta minerální vlnu do vytvořené dutiny. Bez lešení, bez
stavebních úprav. Nenadělali nepořádek, netropili hluk. Prostě super. Večer bylo
hotovo! Cena byla také super. Kdyby to muž dělal sám, čekám měsíc a ještě to
vyjde dráž. Dnes mám vlastní zkušenost a nebojím se doporučit českou firmu.
S prací IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. jsem na výsost spokojena. Magda Mlejnková
www.ippolna.cz
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Nová podlaha vytvořená Stropním Systémem
MAGMARELAX® po částečném uzavření

