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Tiché dvierka na 
dizajnovom kozube
Čaro ohňa v rovnováhe s estetikou a techni-
kou. Dizajnový akumulačný kozub Romotop 
CARA C 03 reaguje na trendy a  potreby 
modernej interiérovej architektúry. Citlivo 
vyvážené vonkajšie proporcie, čisté línie 
a dominujúce veľkoplošné trojstranové za-
sklenie tvorí impozantný celok oslovujúci 
najnáročnejších zákazníkov. Technika nás 
baví – s  týmto mottom boli vytvorené jed-
notlivé konštrukčné časti. „Zásadný je pre 
nás výsuv dvierok, preto sme vyvinuli uni-
kátny systém Silent Lift, ktorý zaručí ich 
tichý a  bezstarostný chod. Mnohokrát je 
potrebné zvýšiť akumuláciu stavby alebo 
jednoducho uchovať teplo na neskôr. Vďa-
ka akumulačným prvkom, ktoré je možné 
umiestniť nad ohnisko, zvýšite úžitkovú 
hodnotu celého výhrevného telesa.“ Čis-
tota spaľovania je podporená systémom 
Double spin a vďaka oplachu skla bude mať 
vždy čistý obraz. V neposlednom rade tre-
ba spomenúť vysokú účinnosť spaľovania, 
ktorá je 83 %, regulovateľný výkon od 4 do 
11 kW.

ZDROJ: ROMOTOP
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i Cena za životné 
prostredie
Paralelne s  novými produktmi prichádza vý-
robca CEMMAC s  úpravou firemnej identity 
a modernizovaným logom. Ide o grafické zjed-
notenie názvu spoločnosti so znakom loga, 
ktorý predstavuje násyp sypkých materiálov 
– cementu, štrku a  kameniva. Súčasťou nové-
ho loga sa stalo tiež slovo cement. Zameranie 
spoločnosti CEMMAC sa tak stáva jednoznač-
ným a  jasným. „Cementáreň v  novodobej po-
dobe bola síce založená až v  roku 1929, ale 
prvý slinok z nášho lomu vypálili už v roku 1895. 
Modernizované logo je symbolickým spojivom 
medzi minulosťou, tradíciami a  budúcnosťou, 
aby sme mohli úspešne napĺňať našu hlavnú 
myšlienku ‘Vytvárať zo surovín hodnoty‘. Zjed-
notením firemnej identity vo všetkých kraji-
nách pôsobenia skupiny Asamer dávame jasný 
signál, že patríme k  sebe,“ povedal na margo 
uvedenia nového loga predseda predstaven-
stva CEMMAC Martin Kebísek. 
Cementáreň je od roku 1995 vo väčšinovom 

vlastníctve rakúskej rodinnej firmy Asamer. 
Predhomogenizačná skládka cementárne na 
unifikáciu vstupnej suroviny na výrobu získala 
na ocenení Stavba roka 2001 vďaka inovatív-
nemu prístupu cenu Ministerstva životného 
prostredia SR za stavebné dielo s  najväčším 
ekologickým a  priestorotvorným prínosom. 
Cementáreň CEMMAC sa na Slovensku podie-
ľala napr. na stavbe Štadióna A. Malatinského 
v  Trnave, komplexov Panorama City a  Bory 
Mall v Bratislave aj na cestných úsekoch R2.

ZDROJ: CEMMAC

Nový blog inšpiruje 
a radí
Chcete vedieť, ktorá farba je dnes trendová? 
Ako farebne zladiť priestor? Kam umiestniť 
chladničku? Ako si zariadiť harmonický domov? 

Ako mať vždy všetko poruke? Obráťte sa na 
blog Decodom – Žijeme nábytkom, na ktorom 
nájdete odpovede na všetky otázky o zariaďo-
vaní svojho interiéru. Blog Decodom vás pra-
videlne inšpiruje v  oblasti dizajnu, ergonómie 
a  technológií v  štyroch hlavných rubrikách. 
Trendy a zaujímavosti o bývaní si môžete nájsť 
v rubrike Inšpirácie. Ako si šikovne zariadiť do-
mácnosť sa dozviete v časti Tipy a návody. Inšpi-
ráciu objavíte pri fotografiách z návštev a pod-
ľa osvedčených receptov si pripravíte chutné 
jedlo z rubriky Recepty. Využite aj farebný kon-
figurátor nábytku a nájdite si to pravé zariade-
nie pre vás. Blog Decodom sa stane vaším spo-
ľahlivým partnerom pri výbere nábytku a bude 
zdrojom nových informácií. Viac na www.blog.
decodom.sk
ZDROJ: DECODOM

Revolučne perfektný povrch
Aj stena môže byť majstrov-
ským dielom najvyššej úrov-
ne. Nový rad tmelov a  stierok 
Knauf Perfect Surfaces priná-
ša priam umelecké materiály 
na finalizáciu perfektných po-
vrchov. Majstri, ktorí sa starajú 
o to, aby naše bývanie bolo do-
konalé, potrebujú zručnosť, cit 
pre prácu a dokonalé materiály 
na úpravu. Cieľom je predsa 
dosiahnuť hladký povrch, na 
ktorý príde už len záverečná 

farebná úprava. Špičkové technológie, ktoré pomohli stvoriť nový rad 
tmelov a  stierok Knauf, umožňujú vytvoriť stabilné hladké povrchy 
v tej najvyššej možnej kvalite. Vyznačujú sa vysokou efektivitou, ľah-
kou spracovateľnosťou a vždy identickým a trvanlivým povrchom. Aj 
Michelangelo by si ako podklad na strop v Sixtínskej kaplnke dnes vy-
bral Knauf Perfect Surfaces. Viac sa dozviete na www.knauf.sk.
ZDROJ: KNAUF

Omietka na Ville 
Kalvária
V  mestskej časti Košice-Sever vznikla pre-
stavbou výmenníkovej stanice štvorpodlažná 
bytovka s  12 nadštandardnými bytmi, saunou 
a vínnou pivnicou. Investorom bytového domu 
bola spoločnosť PASEO Development z Košíc, 
generálnymi dodávateľmi stavby boli staveb-
no-obchodná spoločnosť Aksis plus, s.r.o., 
Košice a košický architektonický ateliér Atika. 
Fasádu nového bývania chráni omietka s dizaj-
nom dreva Ceresit Visage. Ing. arch. František 
Kaločay (Atika) k voľbe omietky uviedol: „Imi-
tácia dreva na fasáde tohto bytového domu je 
taká dokonalá, že len pri bližšej obhliadke je 
možno konštatovať, že ide o  špecifický druh 
omietky. Omietky, pri ktorej má ‘drevený‘ ob-
klad podstatne väčšiu životnosť, farbo- a tva-
rostálosť. A  to bez nutnosti na ňu aplikovať 
udržiavajúce nátery, ako je to v prípade dreve-

ného obkladu. Táto skutočnosť má, samozrej-
me, vplyv aj na financie potrebné na údržbu 
objektu. Z týchto dôvodov som mal pri návrhu 
fasády tejto stavby jednoduchú voľbu.“ Viac 
na www.ceresit-visage.sk
ZDROJ: HENKEL
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Prešovská 
diaľnica má 
konečne zelenú
6. apríla 2017 minister dopravy Ar-
pád  Érsek podpísal po opakovaných 
prehodnocovaniach ceny (356,35 mil. 
eur) zmluvu na výstavbu diaľničného 
úseku D1 Prešov západ – Prešov juh. 
Rozhodnutie uzavrieť zmluvu podpori-
lo podpísanie Memoranda o spoluprá-
ci pri presadzovaní optimalizačných 
opatrení medzi účastníkmi výstavby 
(Ministerstvo dopravy a  výstavby SR, 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s., 
združenie zhotoviteľských spoločností 
Eurovia SK, a.s., Eurovia CS, a.s., Do-
prastav, a.s., Metrostav a.s., Metrostav 
Slovakia a.s. a  združenie spoločností 
pod vedením spoločnosti AE DOZO-

RING, s.r.o.). V  memorande sa zavia-
zali, že vynaložia maximálne úsilie pri 
optimalizácii technických riešení s cie-
ľom znížiť náklady a celkovú cenu diela 
pri dodržaní všetkých kvalitatívnych 
požiadaviek. Úsek diaľnice D1 poskytu-
je priestor na širokú paletu stavebných 
objektov – 18 mostov, 6 km protihlu-
kových stien, preložky vedení, úpravu 
potoka a  tunel Prešov. Dátum začatia 
prác je 1. júna 2017. 

ZDROJ: AMBERG

Úspech armatúr 
na veľtrhu
Na frankfurtskom veľtrhu ISH pred-
stavil tradičný nemecký výrobca ar-
matúr Schell programovací a  diagnos-
tický softvérový systém eSchell, ktorý 
umožňuje inteligentné hospodárenie 

s  vodou v  komerčných a  verejných bu-
dovách. Schell predstavil i  elektronic-
kú verziu umývadlovej armatúry Xeris. 
Jej celokovový minimalistický dizajn 
vznikol v  spolupráci s  dizajnérom Uwe 
Spannagelhausom. Koncept vysoko-
hygienických armatúr Schell Vitus pre 
zdravotnícke zariadenia získal prestíž-
nu cenu Plus X. V Českej republike a na 
Slovensku Vitus oslovuje predovšetkým 
segment súkromných zdravotníckych 
zariadení, ordinácií a  rehabilitačných 
centier. „Ocenili sme, že medzi návštev-
níkmi našej expozície bol opäť rad od-
borníkov z  Českej republiky a  Sloven-
ska,“ pripomína veľtržné dni obchodný 
manažér Schell pre ČR Aleš Řezáč. 
„Tešilo nás, že sme každý deň mohli po 
expozícii sprevádzať obchodníkov, in-
štalatérov aj projektantov z domoviny.“

ZDROJ: SCHELL

Nová predajňa 
v Hurbanove
7. apríla 2017 bola slávnostne otvorená 
nová predajňa tieniacej techniky K-sys-
tem v Hurbanove. Pásku prestrihli pán 
Mgr. Roland Hulko (vedúci oddelenia 
regionálneho rozvoja mesta Hurba-
novo), pani Andrea Kúdelová (vedúca 
divízie obchod a marketing spoločnos-
ti K-system, spol. s  r. o.) a pán Roland 
Lovász, majiteľ spoločnosti Luxrol, s. r. 
o. „Spoločnosť Luxrol je rovnako ako 
K-system rodinná firma, ktorá stojí na 
pevných morálnych základoch. Vzťah 
k  zákazníkom je vysokoprofesionálny. 
Rovnako ako pre nás, aj pre majiteľov 
tejto firmy je dôležitá vysoká kvalita, 
služby na dobrej úrovni a  predaj slo-
venských výrobkov,“ povedala Andrea 
Kúdelová. K-system pôsobí na sloven-

skom trhu od roku 1991 a svoje výrobky 
exportuje aj do zahraničia. Pravidelne 
prináša na trh novinky, ktoré zvyšujú 
kvalitu bývania spotrebiteľov. Okrem 
vlastných štúdií tieniacej techniky sú 
výrobky K-system dostupné aj u  pre-
dajcov v  Leviciach, Nitre, Trenčíne, 
Poprade a Hurbanove.

ZDROJ: WWW.KSYSTEM.SK


