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Nový život
pro čtyři stěny

Finální povrchová úprava stěn zaujímá největší plochu v obytném 
prostoru, takže má zákonitě největší vliv na celkový charakter 

a vyznění interiéru. A nejde jen o estetiku, ve hře jsou i další 
zajímavé vlastnosti nových materiálů.

text: jan goldberger, foto: archiv a istock
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STAVEBNÍ MOZAIKA

KLIMA OMÍTKA
Omítky Baumit Klima vytvářejí zdravé 

vnitřní prostředí, neztrácejí ani ve 
vlhku své vlastnosti a tvoří nehostinné 

prostředí pro tvorbu plísní, hub 
a dalších mikroorganismů, 

www.baumit.cz

LEHČENÁ OMÍTKA
Lehčená jednovrstvá omítka YTONG 

zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn, 
napomáhá odstraňovat vlhkost 

ze stavby a snižuje riziko vzniku plísní 
na povrchu i v konstrukcích, 

www.ytong.cz

VNITŘNÍ OMÍTKY
V interiéru, a to jak domácím, tak pracovním, trávíme až 

90 % našeho času. Pokud žijeme v domě s nezdravým pro-

středím, vystavujeme se dlouhodobému přímému vlivu 

rizikových faktorů, způsobujících chronická onemocnění. 

Ovzduší, které dýcháme uvnitř budov, má dvakrát až pět-

krát větší koncentraci škodlivin než to venkovní. Pokud 

byste ho podrobili laboratorním testům, našli byste prach, 

viry, bakterie, plísně, roztoče, ale i rozpouštědla nebo tě-

kavé organické sloučeniny. Mnohé vědecké analýzy dnes 

ukazují, že jednou z příčin vzniku zdravotních problémů je 

použitý materiál a vlastní provedení stavby včetně vnitř-

ní omítky. Správně zvolená omítka dokáže vytvořit zdraví 

příznivé vnitřní prostředí bez plísní, zejména díky schop-

nosti rychle regulovat relativní vlhkost a vyrovnávat náhlé 

vlhkostní výkyvy. Omítka v sobě podrží vzdušnou vlhkost, 

a pokud je potřeba, tak ji zase uvolňuje do interiéru.

Moderní vnitřní omítky neztrácejí ani ve vlhkém prostředí své 
vlastnosti, navíc podporují odvod vlhkosti z interiéru.
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BAUMIT IONITCOLOR
Interiérová barva a stěrka IonitColor 

aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu, 
snižuje množství prachových 

a pylových částic a zvyšuje počet zdraví 
prospěšných iontů ve vzduchu, 

www.baumit.cz

PRIMALEX BETON EFEKT
Vytváří věrný efekt přírodního „surového“ 

betonu s jeho charakteristickou 
strukturou. Vyniká výbornou 

paropropustností, po vyzrání velmi 
dobrou mechanickou odolností, 

www.primalex.cz

NÁTĚRY A STĚRKY
Velký vliv na zdravý interiér mají také finální interiérové 

nátěry. Ty plní v interiéru nejen estetickou úlohu různými 

barevnými odstíny, ale navíc svými vlastnostmi podporují 

činnost podkladních omítek pro regulaci zdravého vnitř-

ního klimatu. Jako příklad lze uvést interiérovou barvu 

Baumit KlimaColor. Tato barva svými vlastnostmi reguluje 

vnitřní vzdušnou vlhkost až dvakrát lépe než běžné interié-

rové barvy, nezatěžuje prostředí škodlivými látkami ani zá-

pachem. Další oblíbenou variantou úpravy stěn v interiéru 

jsou dekorativní stěrky, které představují nejžádanější mo-

derní povrchovou úpravu vyhledávanou architekty i inte-

riérovými designéry. Oblíbeným trendem současnosti jsou 

stěrky imitující beton. Doba, kdy se stěrka objevovala pou-

ze v technických místnostech a skladech, je dávno ta tam. 

Místo toho je aplikujeme na zdech v těch nejoblíbenějších 

a nejreprezentativnějších místnostech v domě.

Pomocí dekorativní stěrky dosáhnete imitace pohledového betonu, 
kamene, cihelných pásků i staré štukové omítky.

096_099_povrchy_BD12-01.indd   98 20.11.20   9:43



www.bydlenimagazin.cz

99

STAVEBNÍ MOZAIKA

BETONEPOX
Betonepox je epoxidová stěrka, 
která je i bez nutnosti lakování 
maximálně odolná vůči vodě, 

vyrábí se také ve variantě 
Betonepox Soft a Ultrasoft, 

www.nemec.eu

GRAFOSKLO
Grafosklo je designové sklo. Vzniká 

laminací speciální fólie s natištěným 
dekorem či látkou pod kalené sklo 

buď ve formě jedné vrstvy skla, nebo 
v sendvičové variantě, 

www.sklo-jap.cz

SENDVIČ, NANOLAMINÁT, SKLO
Díky moderním obkladovým materiálům můžete popustit 

uzdu své fantazii a neomezovat se jen na klasické obklady, 

ale zvolit třeba i něco méně tradičního. Začneme sendvičo-

vou deskou T.board, kterou oceníte, pokud hledáte originál-

ní dekorativní obklad za kuchyňskou linku nebo do koupel-

ny. Zde jde design ruku v ruce se snadnou údržbou povrchu, 

a navíc to nejzajímavější přináší díky digitálnímu potisku 

T.overface. Jiným inovativním obkladovým materiálem je 

nanolaminát SOFTIXX. Jeho unikátní struktura mu dodá-

vá jeden z nejhlubších matů, sametový vzhled a nevídané 

praktické vlastnosti, jako je vysoká odolnost vůči vodě, nára-

zům, domácím chemikáliím i otiskům prstů. Další možností, 

jak jít cestou ne zcela tradičních obkladů stěn, jsou obklady 

ze skla, které mohou být buď jednobarevně lakované, nebo 

s grafickým motivem. Používá se výhradně kalené sklo, tak-

že obklady jsou velice odolné proti poškrábání. 

Exponovaná místa například v koupelně nad umyvadlem nebo 
v kuchyni nad pracovní deskou vyžadují extrémně odolné povrchy.
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