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PROJEKT
STAVBA
INTERIÉR

Exkluzivně představujeme vybrané partnery
ze stavebních a designových oborů.

TRIČKO
JIŽ OD 1 MILIONU
+ dům zdarma v ceně trika

Od roku 1999 existuje společnost s názvem Dumrazdva, která se zaměřuje na výstavbu nízkoenergetických dřevěných
domů. Naši klienti jsou u zadané stavby od náčrtu prvních
plánů až do předání klíčů, aby do rychlého procesu v pravý
čas vnesli přesné představy o svém budoucím bydlení.
Doba výstavby je obvykle 3 měsíce a součástí ceny je služba
architekta a projektu zdarma. Většina jednání o budoucím
bydlení probíhá přímo ve vzorovém domě, kde se nachází
i sídlo firmy. Zákazníci tak už po prvním setkání odcházejí
s detailní představou o postupu a výsledku realizace.
Za své domy ručíme, neboť v nich velká část pracovníků
naší společnosti již řadu let příjemně a spokojeně žije.

+420 727 983 595 www.D12.cz
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Tady je každý den perfektní

Královské
bydlení
na Vinohradech
1+kk až 3+kk

ení to jen bydlení. Je
to svět pohody v srdci pulzujícího
města. Tady načerpáte energii
slunečního rozbřesku při šálku kávy
nebo čaje, po náročném dni si zase
vychutnáte sklenku dobrého vína
a výtečnou večeři.

BackYard Dejvice reprezentuje dynamiku života
ve městě a současně skýtá i tolik potřebné poklidné
zázemí. Puristická architektura je provázaná
s náladou zeleného vnitrobloku, který ještě násobí
komfort 40 exkluzivních jednotek o velikostech
od 15,7 m2 do 52 m2 a dispozicích 1+kk až 2+kk.
Všechny jednotky jsou dostupné ve standardu White
Wall, jako bílé místo, do kterého můžete snadno
promítnout své barvité představy.

backyarddejvice.cz

rezervujte
si svůj byt

na-vinici.cz
725 753 753

Útulné teplo s českým
tepelným čerpadlem
RŮST CEN ENERGIÍ, OBAVY O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK PLYNU I PLÁNOVANÝ ZÁKAZ
NEEKOLOGICKÝCH KOTLŮ… DŮVODY, PROČ UVAŽOVAT O VÝMĚNĚ PŮVODNÍHO
ZDROJE TEPLA, MOHOU BÝT RŮZNÉ. ŘEŠENÍ TOHOTO ZAPEKLITÉHO PROBLÉMU
PŘINÁŠÍ ČESKÁ TEPELNÁ ČERPADLA!
Moderní tepelná čerpadla v sobě spojují
komfortní a bezúdržbový chod, nízké provozní
náklady, pohodlnou obsluhu a dlouhou
životnost. „Ve srovnání s plynem nebo
elektřinou se jedná o dlouhodobě úspornější
řešení. Oproti kotli na tuhá paliva má čerpadlo
tu výhodu, že jeho obsluha nevyžaduje
prakticky žádnou práci,“ vyjmenovává výhody
Jakub Tykal, obchodní ředitel společnosti
Acond, předního českého výrobce tepelných

čerpadel. Bonusem navíc je také ohleduplnost
tohoto typu vytápění k životnímu prostředí.
VSAĎTE NA KVALITU
Aby tepelné čerpadlo přineslo co největší úsporu, měla by při jeho výběru vždy hrát prim co
nejvyšší kvalita! Ne každé totiž může být opravdu návratnou investicí. Ideální je proto obrátit
se na spolehlivého a prověřeného dodavatele.
„Jakožto český výrobce s téměř 25letou tradicí

u našich čerpadel již od začátku upřednostňujeme
špičkové provedení, tomu podřizujeme vše, a to
hned od počátku vývoje čerpadla. Důraz klademe
na kvalitní a vhodně zvolené komponenty. Díky
tomu u našich čerpadel dosahujeme úsporného
provozu a dlouhé životnosti, které jsou pro nás
zásadní. Také nám to umožnilo podstatně snížit
hlučnost, která může být u některých čerpadel
velký problém. Kupříkladu čerpadlo Acond Pro R
dosahuje akustického výkonu jen 49,3 dB a zároveň vysoké účinnosti A+++/A+++,“ říká Jakub
Tykal z Acondu. Průměrné hodnoty na českém
trhu se přitom pohybují kolem 55–65 dB.

„Pro nás jakožto pro výrobce to instalací
čerpadla nekončí. Klientům poskytujeme
rovněž technickou podporu a nezapomínáme
ani na navazující služby, jako je možnost
prodloužení záruky bez dalších výdajů a servis,
pro který využíváme naši bezplatnou online
správu. Většinu situací tak dokážeme vyřešit
na dálku, často dříve, než to zjistí majitel,“
doplňuje Jakub Tykal z Acondu.
S českým tepelným čerpadlem už vás zkrátka
obavy z drahého tepla nebo nedostupného
plynu trápit nemusí.

CO JEŠTĚ SE U ČERPADEL
VYPLATÍ SLEDOVAT?
Pozor dejte i na to, zda se výrobce postará
také o odbornou instalaci a případný servis.
Kromě kvality přístroje je totiž pro opravdu
úsporný provoz důležité i správné zapojení.

Více informací najdete na www.acond.cz.

Profesionální
garážová vrata

Sekční vrata - dřevodekor s okny

Vrata TRIDO Evo - panel s prolisem

Posuvná vjezdová brána

Sekční vrata TRIDO Easy

Posuvná vrata - design lamela

Fasádní vrata

Posuvná vrata - hladký panel

Křídlová vrata - ALU profil

Křídlová brána s otvíračem

Fasádní vrata s kovovým obkladem

vrata na to ta ta...

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

Vítejte doma!

Dlažba pro váš vysněný domov

Okouzlete vaši zahradu krásnou
dlažbou, dlaždicemi, ploty a prvky
zahradní architektury.

www.wienerberger.cz/semmelrock

ZAKÁZKOVÁ
VÝROBA

REALIZUJEME
• PERGOLY

• ZIMNÍ ZAHRADY

• ALTÁNY

• PŘÍSTŘEŠKY NA AUTO

• GARÁŽE

• BETONOVÉ OPĚRNÉ PRVKY

• STÍNĚNÍ

• MOBILNÍ A RODINNÉ DOMY

NEJVĚTŠÍ VÝSTAVNÍ PROSTORY NA MORAVĚ

WWW.LK-PERGOLY.CZ

Prodejní a výstavní
centrum Brno
Holubice 298, 683 51 Holubice

Otevírací doba:
po–pá: 9:00–17:00
Sobota a neděle dle domluvy

+420 735 160 747
info@LK-pergoly.cz

150 KČ MĚSÍČNĚ ZA KRÁSNÝ VÝHLED
Užívejte si výhled do své zahrady i po setmění,
jsme specialisté na zahradní osvětlení.

Modelový příklad pro osvětlení běžné zahrady
Při instalaci zahradního osvětlení o celkovém příkonu 100 W a průměrné době svícení 5 hodin
denně činí průměrné náklady na provoz cca 150 Kč měsíčně.

Zahradní osvětlení pohledem odborníka
„Hezký výhled považuji za jednu z největších hodnot
nemovitosti. Automaticky si ho užíváme od východu
do západu slunce a zároveň nám pocitově rozšiřuje
obytný prostor. S příchodem tmy však o tento
prostor přicházíme. Osvětlením vnášíme do zahrady
život a vytváříme nové obzory. V tom
spatřuji největší přínos zahradního
osvětlení.“
Václav Holas,
světelný designér společnosti HOLAS Lighting
info@holas-lighting.cz tel: +420 775 300 073

RECENZE ZÁKAZNÍKA, ZÁŘÍ 2022
Děkuji mnohokrát za návrh a realizaci
osvětlení zahrady v Kersku. Atmosféra
výrazně přesáhla naše očekávání.
Ivan Bubeníček

NÁVRHY - PRODEJ - REALIZACE
@holaslighting

HOLAS Lighting

Světy bydlení

HORNBACH ti představuje
aktuální trendy bydlení

Každý si najde to svoje, ať už jde o nápady na moderní, klasický, přírodní, anebo kreativní
design. Naši odborníci na interiéry a barevné koncepty vytvářejí na základě poznatků
z našeho výzkumu a ve spolupráci s renomovanými návrháři komplexní řešení designu
pro tvůj interiér, která lze realizovat s naprostou lehkostí.
Další informace o trendech bydlení najdeš on-line na hornbach.cz/svetybydleni.

10.17.07

YC 80
METALLIC
INTENSIVE

10.17.07

90.12.07

YC 43
METALLIC
INTENSIVE

1

hornbach.cz
/svetybydleni

Bum! Výrazná paleta barev – inspirovaná
drahokamy – a tropická atmosféra dodávají tomuto výraznému stylu zařízení sílu.
Kobaltově tyrkysová, svítivě zelená, tmavě
fialová a mezitím list palmy: Šeď všedního
dne zde nemá ani píď prostoru. Život je
jedno nekonečné dobrodružství – stejně
jako utváření vlastního interiéru.
VIVID GREEN
60.18.07

SPRING AIR
60.17.01

COBALT
TURQUOISE
70.16.07

FRESH GRAPE
80.10.04

WILD ROSE
50.07.06

SUNSET GLOW
70.05.06
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10.07.04

90.04.04

80.05.03

30.06.03

90.04.05

90.02.07

1 Lustr Eglo Carlton E27, černý 5655036 2 Dekorativní polštář páv modro-zelený,
40x60 cm 10479037 3 Deka Claudi 150x200 cm, redwood červená 10328188
4 Vliesová tapeta Florentine 10,05x0,53 m 10499441 5 Zrcadlo nástěnné kulaté
Ø 60 cm, zlaté 10114522 6 Selection bez konzervantů Magická polární záře, 2,5 l
10339793 7 Dekorativní polštář Alette terracota, 45x45 cm 10557366
8 Vliesová tapeta motiv listů, zelená, 10,05x0,53 m 10499370

ČAS NA ZMĚNU
Rekonstrukce může být příjemným tvůrčím procesem, avšak obavy ze složitostí,
které provázejí tuto zásadní změnu, často převáží. Stejně tak na vahách jsme byli
i my před domlouváním naší rekonstrukce. Po prozkoumání několika webových
stránek jsme narazili na sympatickou nabídku nezávazné konzultace zdarma, kterou
nabízí stránka www.rekonstrukceczc.cz. Možnosti, které jsme využili při rekonstrukci
našeho bytu, dopadly na výbornou, a proto vám přinášíme rozhovor s jejím ředitelem
Ing. Michalem Hradilem.

Dobrý den, Michale, na jaké
všechny služby se vaše firma zaměřuje?
Realizujeme veškeré stavební rekonstrukce bytů,
domů a také nebytových prostor. Umíme zhotovit
práce v exteriéru, a především uvnitř obydlí
v interiéru. Na to se specializujeme.
Jak to vše probíhá?
Na začátku je vaše rozhodnutí, pak už stačí zavolat.
Na místo se vydá náš technik. Vše s vámi probere.
Zpravidla jde o požadavky na stavební změny,
vybavení, termíny a rozpočet. Je to nezávazné
a bezplatné. Vyjma toho, přejete-li si udělat
vizualizaci prostoru. Následně vám zašleme návrh
rozpočtu a ostatní dokumentaci.

A dále?
Buď u nás v kanceláři nebo v prostorech, kde
realizace probíhá, podepíšeme smlouvu a práce
můžou začít.
Ptám se také kvůli, řekla bych,
zcela běžným službám, které nabízíte
a které dle mého názoru ocení každý zákazník…
Ano, myslíte nejspíš to, že nepožadujeme vysoké zálohy
za práce a nabízíme přehledný harmonogram. Zákazník
má díky tomu přehled, co se kdy má udělat. Práce jsou
přehledně rozděleny do fází, každá fáze obsahuje
detailnější popis činnosti, které je třeba provést, a dále
také termíny zhotovení a platby. Například chcete-li
udělat rekonstrukci menšího jádra, zaplatíte pouze

za první fázi bouracích prací, což znamená asi 15 000 Kč.
Práci provedeme a další fázi začínáme s vzájemně
čistým stolem.
Zajímavé jsou asi také naše ceny, které se snažíme
držet lehce pod průměrem.
To se nám, coby vašim klientům, velice
zamlouvalo. Také se osvědčil vedoucí manažer
Petr Tvrdík, který s námi komunikoval po celou
dobu všech prací a perfektně zakázku vedl.
Ano. Základem je komunikace. Zákazník je u nás
v kontaktu pouze s jedním odpovědným vedoucím,
který řeší úplně vše od začátku až dokonce. To funguje.

Je ještě něco, co bychom
ohledně rekonstrukce měli vědět?
U rekonstrukcí je pod jednou střechou spousta
řemesel, takže by se dalo říct i spousta věcí. Závěrem
řeknu jen to, co říkáme našim zaměstnancům.
Udělej to, jako bys to dělal sám pro sebe.
Text: Sára Kleinová, foto: archiv rekonstrukceczc.cz

Inzerce: info@rekonstrukceczc.cz, tel.: 605 324 555, Plzeňská 58 Praha 5



WL OAK TREE Light Nature

DM Cement Dark Nature

DM Cement Light Nature

DM Corten Nature

DM LIMESTONE Grey Nature

DM MARBLE White Nature

NATURE Line nová udržitelná „plastic free“ řada
• Podklad z přírodních materiálů dle FSC® certiﬁkátu (FSC C172111).
• Samolepicí varianta vhodná na všechny typy hladkých povrchů (savé i nesavé).
• Instalace naráz bez nutnosti dilatačních spár.
• Extrémně lehké – jen 2,1 kg na desku a tenké pouhých 1,35 mm.
• Až o 25 % levnější než klasická varianta s HIPS podkladem.

ÚCHYTKY
& VĚŠÁKY SIRO

WL Carbonized Wood Nature

WL Nutwood Country Nature

WL Nutwood Nature

ORIGINÁLNÍ
POVRCHY PRO
DOKONALOU
KOMBINACI

WL OAK TREE Light Nature

foto: istock.com

foto: istock.com
WL Sessile OAK Nature

Přes
Přes 700
700 položek
položek skladem!
skladem!

WL Sunwood Nature

foto: istock.com

Více
Více na
na www.SIRO.cz
www.SIRO.cz.

katalog SIRO
katalog SIRO

www.sibu-design.cz

WL Willow OAK Nature

FASÁDNÍ
OBKLADY
A PLOTOVÉ
SYSTÉMY
MAGICRETE®

JSme tam, kde začínaJí Vaše Sny!

KOMPLETNÍ SORTIMENT
A SEZNAM PRODEJCŮ NA:

WWW.MAGICRETE.CZ

www.natynaty.cz
Senovážné náměstí 10a, 110 00 Praha 1

Spolecnost Magicrete s. r. o. je výrobcem širokého spektra kvalitních
obkladových materiálu pro exteriérové a interierové využití.
Náš sortiment zahrnuje betonové obklady z umelého kamene, cihlové
pásky, ohebné desky z prírodní bridlice FLEXI – SLATE a exkluzivní
oboustranné betonové ploty.
Vzorková prodejna společnosti Magicrete s.r.o.:
K Vodojemu 140, 252 19 Chrášťany
Tel./Fax: 257 951 521, Mobil: 605 255 512
www.magicrete.cz

PŘEDPLATNÉ
79 KČ / 3,79 €

ŘÍJEN/
LISTOPAD 2022

NOVÉ TRENDY
V KUCHYNÍCH

MÍSTO 474 KČ

POUHÝCH

349 KČ

PŘÍPRAVA
ROSTLIN
NA ZIMU

JAK ZÚTULNIT
DĚTSKÝ
POKOJ

ZELENÁ

královnou interiérů

Profesionální vrata pro každé roční období

PODZIMNÍ NALADĚNÍ

ŘÍJEN/LISTOPAD 2022
CENA 79 KČ / 3,79 €

NÁVŠTĚVA
NABITÁ INSPIRACÍ

Objednejte si ROČNÍ PŘEDPLATNÉ časopisu
Vrata TRIDO Evo - hladký panel H2 s prolisem

Sekční vrata - hladký panel H0 antracit

Posuvná vrata - hladký panel H0 antracit

Sekční vrata - hladký panel H0 bílý hliník lak

Sekční vrata - dřevodekor Winchester s úzkými okny

Fasádní vrata - obložená deskami s dřevěnou dýhou

za zvýhodněnou cenu 349 Kč
DORUČENÍ ČASOPISU PŘÍMO K VAŠIM RUKÁM
PRVNÍ PŘEDPLACENÉ ČÍSLO OBDRŽÍTE V PROSINCI 2022

espritbohemia.cz/predplatne

E-mail: obchod@trido.cz l Tel.: (+420) 800 800 874 l www.trido.cz

Univerzální příslušenství pro pračky a sušičky

Nemáš MÍSTO?
Vytvoř si HO!

UNIVERZÁLNÍ MEZIKUSY mezi pračku a sušičku značky MELICONI jsou řešení,
které Vám umožní okamžitě vytvořit prostor i v tom nejmenším prostředí.
■ kompatibilní se všemi typy praček a sušiček
na trhu včetně úzkých
■ produkt Made in Italy s 10letou zárukou
■ na výběr mnoho variant
(s odkladnou policí, zásuvkou či bez)
656113
Torre Smart L60

656115
Torre Style
L60/656116
Torre Slim L45

