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Zeptali jsme se

Může zateplení 
s polystyreneM 
dýchat?
Se systémem Baumit open 
je to možné! Všechny vrstvy 
zateplovacího systému jsou 
navrženy tak, že zdivo může 
volně dýchat. Tím vytváří zdravé 
vnitřní prostředí v zimním 
i letním období. Základem 
systému Baumit open jsou 
děrované desky z fasádního 
polystyrenu s pravidelnou 
sítí otvorů, které umožňují 
vodní páře volný průchod do 
exteriéru. 
Systém Baumit open se skládá 
z jedinečných systémových 
komponent, které umožní vaší 
budově nejen správně fungovat, 
ale i po mnoho let dobře 
vypadat. Baumit open v sobě 
kombinuje tu nejlepší kotvicí 
technologii, propustnost vodní 
páry, vysoce účinnou tepelnou 
izolaci a inovativní omítku 
s nanotechnologií. Pomáhá tak 
vytvářet budovy, které vydrží po 
celá desetiletí.

Kontakt: www.baumit.cz

aKU zahradní techniKa 
patří Mezi největší trendy 
poslední doby. na co bychoM 
se Měli při výběrU aKU řady 
zaMěřit?
AKU stroje jsou opravdu velmi oblíbené, 
protože jsou spolehlivé, a přitom mají velmi 
nízké provozní náklady, příjemně tichý 
chod a pracují bez exhalací. Jejich provoz 
je šetrný k životnímu prostředí. Jelikož 
nemají spalovací motor, nemusíte dolévat 
benzín, olej a motor servisovat. Zároveň 
vás neomezuje kabel jako u elektrických 
zahradních strojů. Velkou výhodou je 
i kompatibilita baterií s větším počtem 
strojů, které tvoří ucelenou řadu. Jednu 
baterii s nabíječkou můžete využít pro 
kterýkoli ze strojů v řadě, s níž tak klidně 
upravíte celou zahradu. A to za velmi 
příznivé ceny. Při výběru je nejdůležitější 
uvědomit si, na co chcete stroje používat. 
Obecně se můžete orientovat podle napětí, 
kterým jsou stroje poháněny. Čím je vyšší, 
tím jsou stroje silnější. Vybrat si můžete ze 
široké nabídky řad s voltáží od 20 – 60 V. 
Nejuniverzálnější jsou 40 V řady s širokou 
nabídkou.  

Kontakt: www.mountfield.cz

jaKý je dloUhodobý trend 
v oblasti interiérových 
dveří?
Troufám si říct, že jestli existuje něco 
jako dlouhodobý trend nebo designová 
jistota, jsou to bílé dveře. Důkazem je naše 
spolupráce s televizním pořadem Jak se staví 
sen, kdy designéři tohoto pořadu velmi často 
volí právě bílé dveře. Neutrální bílé dveře 
totiž poskytují ideální pozadí pro různorodé 
materiály a barvy, čistotu linií a vzdušnost.
Mezi dlouhodobé „modelové trendy“ patří 
jednoduchý design v podobě hladkých dveří, 
rovných linií a nenápadných zasklívacích 
rámečků. Zmíněné trendy splňují bezfalcové 
dveře, které jsou zapuštěny hlouběji do 
zárubně a jsou s ní v jedné rovině. Novinkou 
a zároveň vhodnou kombinací s bezfalcovými 
dveřmi je reverzní konstrukce, která 
umožňuje otevírat dveře v opačném směru 
(tedy do vnitřní strany zárubně). V praxi to 
znamená, že nejste omezeni polohou dveří 
vůči líci stěny a jejich směru otevírání. 
V případě, že je vaší prioritou také zdravotní 
nezávadnost, doporučuji zvolit bílé lakované 
EBC dveře. Při výrobě EBC dveří je použita 
v Evropě ojedinělá technologie, proto 
u nich nedochází k odpařování škodlivých 
VOC látek. Věřím, že oceníte také vysokou 
mechanickou odolnost EBC laku a snadnou 
údržbu těchto dveří.

Kontakt: www.sepos.cz
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