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Výhercovia v súťaži
Wüstenrot
Výhercami deviateho kola súťaže sú pán Vavrinec Perleczky z Matúškova, ktorý získava podľa vlastného výberu zmluvu o stavebnom
sporení alebo žolíka v hodnote 30 € a poukážku z obchodného domu
Alza v hodnote 50 €, a pán Miroslav Doležal z Handlovej, ktorý
získava kávovar TCHIBO CAFFISIMO COMPACT.
Výhercami desiateho kola súťaže sú pani Martina Košútová
z Bytče, ktorá vyhráva poukážku z obchodného domu Alza v hodnote
100 € viazanú na uzatvorenie zmluvy v spoločnosti Wüstenrot, a pán
Ondrej Šatura z Nitry, ktorý získava kávovar TCHIBO CAFFISIMO
COMPACT.
Všetkým výhercom ďakujeme, že sa zapojili do súťaže, a srdečne im
gratulujeme.

tipy

Funkčne a jednoducho
Funkčnosť a jednoduchosť, ktoré patria k princípom modernej
architektúry, charakterizujú aj dom neďaleko rezervácie Jakab
hegy v Maďarsku, za ktorý získala architektka Agnes Borsos
cenu Stavba roka. Pracovala pritom len s dvoma materiálmi –
hliníkovou drážkovanou krytinu Prefalz a betónom. Stavba tak
vydrží mnoho rokov a bude mať len malé nároky na údržbu.
Časť domu potiahli „od hlavy až po päty“ sivou hliníkovou krytinou, takže strecha a fasáda vyzerajú ako jeden celok. Spolu
s pôsobivým vzhľadom sa tým vyriešili aj problematické detaily
rekonštrukcie.

Pomoc
pri rekonštrukcii
Výber kvalitného remeselníka je základným predpokladom úspešného priebehu rekonštrukcie. Ale ako a kde
ho nájsť? Okrem klasiky (odporúčanie známych či internetové zoznamy firiem) existuje aj ďalší, jednoduchý a efektívny spôsob – tzv. dopytové on-line systémy na internete.
Jednoducho zadáte požiadavku (dopyt) – čo potrebujete,
v akom množstve, v akej cene atď. – a na váš e-mail prídu
konkrétne ponuky od overených firiem. Keďže ide o akési on-line výberové konanie, firmy sa snažia o získanie
vašej zákazky aj lákavou cenou. Na Slovensku funguje niekoľko dopytových systémov, napríklad
123dopyt.sk, ktorý poskytuje aj možnosť
overiť si solídnosť dodávateľov cez
referencie od predošlých
odberateľov.

Doma v teplúčku –
rýchlo a ľAHKo

Izoluje, vypĺňa
a vyrovnáva

Nerovnosti, kam sa pozriete, a pravý uhol by ste hľadali márne
– bežná situácia pri rekonštrukcii staršieho domu. Ak nechcete
podkladať nohy stola novinami ani investovať značné peniaze
do podlahových vyrovnávacích vrstiev, zvoľte si jednoduché
riešenie – penobetón Poroflow od firmy CEMEX. Môžete ním
zaliať nové rozvody v podlahe alebo vyplniť priestor nad klenbovým stropom. Vytvorí kompaktnú, rovnú, pevnú a nestlačiteľnú
vrstvu bez škár, ktorá je dobrým základom pre ďalšie materiály.
Navyše je priedušný, takže neuzatvára vlhkosť v konštrukcii, čím
prispieva k zdravému bývaniu.
www.cemex.cz

Výmena starého stacionárneho plynového kotla za nový či výber
vykurovania do novostavby môžu byť ľahšie než kedykoľvek
predtým, a to vďaka novému stacionárnemu kondenzačnému
kotlu Medveď Condens s mimoriadne
jednoduchou inštaláciou a dlhou životnosťou. Kotly vyrábané vo výkonovom rade
od 18 do 48 kW možno pohodlne zapojiť
aj do starších vykurovacích systémov. Ide
o riešenie za rozumnú cenu, ktoré prináša
komfort a nízke účty za energie. Ľahko sa
ovláda a vďaka triede energetickej účinnosti
„A“ dokonale spĺňa požiadavky nových
smerníc EÚ.
www.protherm.sk
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