
môjdom tipy

Vencovky 
na pasívne 

a nulové domy
Na stavbu pasívneho či nulového tehlového domu nestačí len zá-

kladný prvok – kvalitná tehla. Aby sa dosiahli nadštandardné 
tepelnoizolačné parametre celej stavby, je potrebné riešiť 

všetky jej detaily. Jedným z dôležitých prvkov je 
v tomto ohľade aj vencovka. Spoločnosť  HELUZ 
cihlářský průmysl ponúka unikátnu ven-
covku 2in1so zmenenou geometriou 
a integrovanou izoláciou, ktorá 
bola vyvinutá v rámci ucele-

ného tehlového systému na 
stavbu pasívnych a nulo-

vých domov – rovnako 
ako tehly Family 2in1 

má v sebe integro-
vaný polystyrén.

Nehlučná roleta na baterky
Pod názvom NERO sa skrýva najmodernejšia batériová roleta 
s množstvom technických vychytávok, skvelo prispôsobená na 
montáž do dohotoveného interiéru bez káblovej prípravy. Na prvý 
pohľad zaujme luxusný dizajn kovového držadla, s ktorým ladí 
spodný záťažový profil. Šikovný diaľkový ovládač umožňuje ovládať 
rolety jednotlivo, po skupinách aj centrálne. Dá sa s nimi však 
manipulovať aj manuálne, ťahom za spodný profil. Kvalita látkovej 
rolety NERO je podložená 5-ročnou zárukou, súčasťou dodávky sú 
aj batérie so životnosťou 5 rokov, ktoré sa ľahko vymenia.
www.luxusnetienenie.sk.

Zjednoťte rôzne povrchy
Radi by ste zjemnili prechod medzi omietnutou stenou 
s jemnou štruktúrou a hladkým sadrokartónom? Chcete, 
aby zasadrované drážky po úpravách v elektroinštalácii 
splynuli s pôvodnou omietkou? Odpoveďou je novinka od 
značky Primalex, špeciálny interiérový náter TEXTURA. 
Vytvára drsný matný povrch s malými kamienkami, ktorý 
sa vzhľadom približuje stene vystierkovanej a natretej 
interiérovou farbou. Spojením dvoch činností do jednej si 
tak zjednodušíte prácu a ušetríte čas aj peniaze. Ak vám 

nevyhovuje biela, 
v Kolorovacích 
centrách Primalex 
vám ju natónujú 
do viac než 10 
000 odtieňov.
www.primalex.sk 
www.ppgdeco.sk

najúSpornejšie 
a navyše šik
Vykurovanie elektrickou energiou nemusí byť ani 
nákladné, ani zastarané. Vďaka modernej technoló-
gii sálavých panelov ECOSUN sa infrakúrenie stalo 
najúspornejším a bezproblémovým elektrickým 
kúrením. Infrapanely môžu byť navyše ozdobou 
každej miestnosti – kvalitnou digitálnou tlačou sa 
na vnútorný povrch sklenenej čelnej dosky nanesie 
motív podľa vášho výberu, zvoliť sa dá aj farba ob-
vodového rámčeka (matná strieborná alebo čierna). 
Panel si môžete vybrať a zostaviť v interaktívnej 
galérií na www.fenix.sk.
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