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Sklo elegantne a bez medzery

Viac vzdušnosti môžete interiéru dopriať pomocou
sklenenej steny či dverí. Dnes sa už dajú dokonca
skombinovať bez toho, aby medzi sklenými dverami a priečkou ostávala medzera. Subtílna hliníková
zárubňa Silence od značky J.A.P. Slovakia totiž
dokáže na rozdiel od iných zárubní úplne uzatvoriť
dilatačnú škáru medzi dverným krídlom a fixnými
priečkami. K dispozícii sú tri typy skrytej zárubne,
ktoré možno osadiť do stavebného otvoru v murovanej, drevenej či betónovej stene, najčastejšie sa
však využíva v celosklenených stenách. www.jap.sk

Vetrajte účinne a úsporne

Murovanie a zateplenie
jedným ťahom

Jednou z výhod tehlového systému
Porotherm od spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne je, že nepotrebuje dodatočné zateplenie. Tehly
totiž vo svojich dutinách obsahujú
minerálnu vlnu v hrúbke až do
320 mm (podľa formátu tehly), vďaka
čomu dosahujú výborné tepelnoizolačné vlastnosti (súčiniteľ tepelnej
vodivosti v suchom stave bez omietok
l = 0,065 W/(m . K )). Takéto murivo
je vhodné aj na výstavbu nízkoenergetických až pasívnych domov.
Jednovrstvová obvodová stena z tehál
Porotherm T Profi alebo Porotherm
EKO+ Profi pritom kombinuje výborné parametre s rýchlou a jednoduchou technológiou murovania.
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Na prestížnom veľtrhu ISH 2017 v nemeckom
Frankfurte predstavila značka Vaillant niekoľko zaujímavých noviniek, medzi ktoré patrí
aj recoVAIR VAR 60 – zariadenie na lokálne,
decentralizované vetranie s rekuperáciou tepla,
určené na vetranie jednotlivých miestností,
napríklad izieb v rodinnom dome. Umožňuje
znížiť náklady na kúrenie a ochrániť budovu
pred vlhkosťou a plesňami. Ide pritom o systém, ktorý možno namontovať aj dodatočne,
v rámci modernizácie. www.vaillant-group.com

Neuveriteľne pevný
sadrokartón

Sadrokartónová doska
Habito od Rigipsu má vlastnosti, ktoré sa môžu smelo
rovnať s klasickým murivom. V niektorých ohľadoch
ho dokonca predstihnú,
a to nielen jednoduchou
montážou. Habito na jeden
kotevný bod totiž unesie až
25 kg, takže skrinky či poličky môžete umiestniť úplne
kamkoľvek. Steny a priečky
z týchto dosiek majú vysokú
mechanickú odolnosť, pevnosť a únosnosť a predmety
sa do nich dajú kotviť bežnými vrutmi. Ďalšou prednosťou je perfektná izolácia
proti hluku. www.rigips.sk

mojdom.sk
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tejto vlhkosti
Priemerná
2016 je rokom
štvorčlenná
zavedenia
rodina Väčšine
rodinného
v priestore
domu
obmedzí
spája so
lokálna
šikmou
nástenná
vyprodukuje
samočistiacích
za deň okološkridiel
12 l vody. strechou,
vetracia
tak
jednotka
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Steny podľa
vášho gusta

Premýšľate, ako oživiť
svoje bývanie? Skúste
to pomocou stien,
ktoré tvoria základ
každého interiéru.
Trendové odtiene farieb
PoliFarbe Platinum vás
nenechajú dlho váhať.
Vyberte si svoj obľúbený odtieň a jednoducho
si doma vymaľujete –
farba pri nanášaní valčekom alebo štetcom
nesteká a nekvapká,
a čo je skvelé, postačí
len jeden náter. Nielenže rýchlo a jednoducho
získate krásne steny, ale
môžete sa z nich aj dlho
tešiť.
www.polifarbesk.sk

Perfektná izolácia pre záhradné jazierko

Optimálnym riešením izolácie dna záhradného jazierka je
kaučuková jazierková fólia FIRESTONE PondGard EPDM.
Ide o trvanlivú izoláciu so životnosťou viac ako 40 rokov, ktorá
sa jednoducho inštaluje bez použitia špeciálneho náradia či
vedomostí, takže jej osadenie zvládne aj bežný užívateľ. Fólia je
vyrobená z materiálu so špeciálnym zložením, ktoré je neškodné pre faunu a flóru okrasných jazierok. Zároveň je mimoriadne odolná a dokonale pružná a tieto vlastnosti si zachováva aj
pri nízkych teplotách (až do –45 °C). www.barcanitra.sk
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