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baumit ionitcolor
Verdikt poroty: za inovativní přístup 
k řešení povrchové úpravy stěn s dekla-
rovaným dopadem na kvalitu vnitřního 
prostředí v oblasti elektroiontového mikro-
klimatu.

Jedná se o minerální interiérovou barvu 
zlepšující vnitřní klima budov tvorbou 
zdraví prospěšných iontů ve vzduchu. 
Fungování Ionitu je založeno na principu 
pohybu a vzájemné interakce velkého 
množství pozitivních a negativních nábo-
jů, které se nacházejí na povrchu tohoto 
nátěru a jsou v rovnováze. Proto povrch 
tvořený Ionitem nemá elektrický náboj, je 
neutrální. Po nanesení dvou až tří vrstev 
nátěru jsou na jeho povrch přitahovány 
molekuly vodní páry, které se následně 
vlivem působení silového pole roztrhnou 
a vracejí se zpět do prostoru. Barva je vy-
soce paropropustná, se zvýšenou kryvostí, 
probarvitelná podle vzorníku Baumit Life 
(odstíny s koncovými čísly 6 až 9). K dostá-
ní ve kbelících po 14 l, spotřeba barvy je 
cca 0,25 l/m² při 2 nátěrech, vydatnost cca 
56 m² při 2 nátěrech.

Překlad HeLuz FamiLY 3in1 
nosný
Verdikt poroty: za moderní řešení zajiš-
ťující minimální vznik tepelných mostů 
a současně umožňující dodatečnou instalaci 
aktivních stínicích okenních prvků.
Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný s in-
tegrovanou, ale vyjímatelnou tepelnou 
izolací je určen pro jednovrstvé zdivo 

z tepelně-izolačních cihel HELUZ FAMILY. 
Tato novinka má hned několik výhod –  má 
lepší tepelně-izolační vlastnosti, splňuje 
požární normy a samozřejmě dodržuje 
jednotný modulový systém hrubé stavby 
z broušených cihel HELUZ. Především je 
ale vnitřní prostor s izolantem variabilní 
pro umístění venkovních žaluzií a rolet 
(anebo může zůstat z výroby vyplněná 
izolantem) – zatímco rolety jsou srolované 
a schránka s nimi potřebuje prostor více-
méně čtvercového průřezu, žaluzie jsou 
lamely na sebe poskládané a schránka na 
ně má obvykle menší obdélníkový průřez 
– stávající překlad měl stabilní kruhový 
prostor, který nebyl při montáži žaluzií 
plně využit, a to na úkor tepelně-izolačních 
vlastností. To už v případě nového překladu 
neplatí. Na celý dům tak lze použít jediný 
typ nosného překladu, aniž by si stavebník 
předem musel lámat hlavu, zda bude chtít 
instalovat stínění či nikoli. Překlad je plně 
skrytý pod omítkou, je přizpůsoben pro 
elektrické ovládání a lze ho instalovat i pro 
vyšší okna až do rozměru 2,5 m, tedy třeba 
i pro balkonové dveře.

Čestné uznání – střešní krytina 
euReko modeRna

Střešní kry-
tina EUREKO 
MODERNA  
je novinkou 
společnosti 
Regra Plast. Tyto 
plastové střešní 
tašky se vyrábí 
z polyolefinů 

(polypropylenu a polyetylenu). Drážky 
proti vzlínání vody umožňují použít 
MODERNU až na 20° střechu. Pokládku lze 
provádět jak na latě, tak na plné bednění. 
Přibíjí se dvěma hřebíky 2,8 x 32 mm (tedy 
standardně) a na úpravu a položení krytiny 
není třeba speciální nářadí.
Krytina vyniká dlouhou životností, 
odolností na prudké změny počasí, mechy 
a lišejníky a je pochozí. Na rozdíl od jiných 
výrobků EUREKO je MODERNA určena i na 
novostavby a modernější typy domů, i když 
své uplatnění nalezne i u rekonstrukcí.
Nedílnou součástí krytiny je také speciálně 
vyvinutý typ hřebenáče, který má stavi-
telný úhel. Tento univerzální hřebenáč 
je kompatibilní také s jinými krytinami 
Eureko a lze jej využít i na nároží.

Zdroj: archiv veletrhu a jednotlivých firem

Grand Prix 2020: ohlédnutí 
za veletrhem For arch
Letošní 31. ročník veletrhu For Arch přese všechny prvotní pochybnosti 
nepřekazila ani koronavirová krize. Na 22 000 čtverečních metrech předsta-
vilo své produkty 375 vystavovatelů z pěti zemí. Akci navštívilo přes 26 tisíc 
návštěvníků. Součástí veletrhu bylo již tradiční vyhlášení ocenění Grand Prix, 
podívejme se proto na některé z oceněných výrobků…

(Ne)výhody podlahového 
vytápěNí
Podlahové vytápění je vhodné pro alergiky 
a astmatiky. Rovněž pomáhá udržet  
mnohem optimálnější relativní vlhkost 
vzduchu v místnosti. 
Více na www.asb-portal.cz. 
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SkleNěNé Sídlo vzdává hold 
tradičNímu řemeSlu     
Vytvořit sídlo pro mezinárodně  
úspěšnou sklářskou a designérskou firmu, 
ve městě známém pro svou sklářskou 
tradici, je výzvou.  
Více na www.asb-portal.cz. 

 styl

z pivovaru je kNihovNa víN 
Rekonverze bývalého pivovaru 
v jihomoravském Znojmě posouvá 
představy o rekonstrukcích budov.  
Více na www.asb-portal.cz.
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