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„A naviac výťah by niekoľko mesiacov 
nefungoval a naši starší občania by sa 
nedostali do svojich bytov.“ Vysvetlil 
som všetkým, že tieto názory nie sú 
úplne správne. Znížením energetic-
kej náročnosti domu vznikajú také 
úspory, ktoré umožnia aj ďalšie práce 
napríklad komplexnú rekonštrukciu 
výťahu. Niekoľko konkrétnych čí-
sel, ktoré so sebou nosím, všetkých 
presvedčilo. Výsledkom tohto stret-
nutia bolo zhodnotenie: „Začneme 
výťahom! Bezpečnosť ľudí je predsa 
prednejšia.“

Naše skúsenosti ukazujú, že ka-
ždú aktivitu, je dôležité realizovať so 
spoločnosťou, ktorá vzíde z  výbero-
vého riadenia. Inak tomu nebolo ani 
v  tomto prípade. Členská schôdza 
v  uznesení zadala výboru, pripra-
viť a  zrealizovať výberové konanie 
na dodávateľa výťahu. 

2. Vyberáme

Na slovenskom trhu pôsobí veľké 
množstvo nielen známych svetových, 
ale aj regionálnych výťahárskych 
spoločností. Budeme musieť vybrať 
niekoho, kto splní kritériá, ktoré 
budú garantovať, že nový výťah bude 
kvalitný a  spoľahlivý, bude spĺňať 
štátne a  európske normy a  prinesie 
ešte niečo naviac. Je pochopiteľné, 
že každý výťah potrebuje pravidelný 
servis. Táto pravidelnosť vyžaduje, 
aby dodávateľ bol čo najbližšie. 

V  regióne domu pôsobí cez 15 
spoločností, oslovili sme spoločne 
s výborom 5 firiem. Neoslovené spo-
ločnosti nespĺňali kritérium geogra-
fickej polohy a dojazdnosti. Oslovené 
firmy, pomerne rýchlo reagovali svo-
jou ponukou. Čo nás však zarazilo 
bolo to, že len jedna neposlala kon-
krétnu cenovú ponuku na  revitali-
záciu tohto výťahu, ale vyžiadala si 
osobnú schôdzku priamo na mieste, 
aby si mohla detailne prehliadnuť 
terajší stav a  na  základe týchto in-
formácií pripravila ponuku. Touto 
spoločnosťou je MAJES výťahy a es-
kalátory, a. s. 

Aj táto spoločnosť po  osobnej 
prehliadke výťahu, zaslala svoju po-
nuku, nami stanovenom termíne. 
Keď sme sa stretli, aby sme z  týchto 
5 spoločností vybrali tú pravú, z po-
hľadu cenovej ponuky, bol Majes až 
na 3. meste. Cez to všetko sme si ne-
boli istí, že „víťaz“ bude tá správna 
voľba. Ako referencie neuviedli kon-
krétne adresy domov a  to ako keby 
neuviedli žiadne. Krásnych obrázkov 
zrekonštruovaných bytoviek nájdeme 
na  internete veľmi veľa. Druhá spo-
ločnosť síce referencie uviedla, ale pri 
ich preverení boli odpovede váhavé 
a neisté. Naviac pri tom treťom, sme 
si uvedomili, že spolu s  výťahom je 
v cene zahrnutý tiež základ systému 
pre zvýšenie bezpečnosti v  dome – 
Bezpečný dom. 

Zvolali sme opäť členskú schôdzu. 
Diskusia bola búrlivá, hlasovanie však 

bolo jednoznačné. Nezvíťazila cena, 
zvíťazila kvalita. Vyhral MAJES. 

3. Realizácia

Vybraná spoločnosť, s  dostatoč-
ným predstihom informovala všet-
kých obyvateľov domu o  priebehu 
prác v  rámci revitalizácie. Upozor-
nila obyvateľov, že výťah bude mimo 
prevádzky len 4 týždne. Dodávateľ 
zabezpečil všetky potrebné úkony 
súvisiace s  legislatívou, zabezpeče-
ním stavby a tým bezpečnosti obyva-
teľov v priebehu prác. 

Rekonštrukciou obyvatelia domu 
získali moderný výťah, ktorý splaň 
všetky najprísnejšie kritériá na  toto 
zariadenie. Výťah jazdí bezpečne 
a  spoľahlivo. A  čo získali naviac? 
Vďaka zvolenému systému riadenia, 
pravidelný monitoring o  priebehu 
nielen aktuálneho technického stavu, 
ale aj štatistiky jázd do  jednotlivých 
poschodí. Celý systém naviac umož-
ňuje bez výrazných finančných ná-
kladov, pripojiť prvky bezpečného 
domu. Keď sme sa zástupcu spo-
ločnosti MAJES opýtali, ktoré kon-
krétne zariadenia tohto systému sú 
najčastejšie využívané, tak nám s ús-
mevom odpovedal, že sú to detektory 
vzniku požiaru a  prvky elektronic-
kého prístupového systému. 

Výťah je pod našim dozorom. So 
zástupcami domu aj spoločnosťou 
MAJES sme v kontakte. Zaujíma nás, 
ako výťah bude vyzerať napr. za  tri 
roky, ako bude fungovať, aké bude 
mať nedostatky. Pretože si myslíme, 
že tieto informácie sú dôležité pre 
ďalšie domy ktoré budú musieť rie-
šiť revitalizáciu výťahu. Pokiaľ vás 
prístup a  ponuka spoločnosti, ktorú 
sme pre tento dom spoločne s  vý-
borom vybrali zaujala, viac informá-
cií nájdete na www.majes.sk

V prípade záujmu sa na nás môžete obrátiť 
a poskytneme vám viac informácií.

Autor: Ing. Petr Němec
Foto:  MAJES
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Všeobecne platí, že vykonáva-
nie obnovy budov súvisí so zmenou 
funkčných vlastností spĺňajúcich zá-
kladné požiadavky na stavby a  súvisí 
s  predĺžením životnosti jednotlivých 
stavebných konštrukcií, technického 
zariadenia a  budovy ako celku. Ob-
nova budovy nesúvisí so zmenami 
stavby, ktoré by boli prestavbou, nad-
stavbou alebo vstavbou, s vykonaním 
zmeny dispozície alebo účelu využí-
vania budovy. Všetky takéto zmeny sú 
predmetom rekonštrukcie budovy.

Obnova budovy (bytovej a  neby-
tovej) je uskutočnenie zmien existu-
júcej budovy, stavebných konštrukcií 
a technického zariadenia budovy, kto-
rými sa pred ukončením ich život-
nosti dosiahne splnenie základných 
požiadaviek na stavby a  predĺženie 
životnosti stavby obvykle bez preru-
šenia užívania budovy. Proces obnovy 
nastupuje na konci životnosti staveb-
ných konštrukcií a  technického za-
riadenia budov, resp. stavu, ktorý by 
mohol ohroziť bezpečnosť užívania 
a zdravia obyvateľov.

Rekonštrukcia budovy je zmena 
stavby, ktorá súvisí s prestavbou, nad-
stavbou alebo vstavbou, so zmenou 
dispozície, účelu využívania budovy 
nezávisle na životnosti a  skutočných 
funkčných vlastnostiach stavebných 
konštrukcií a  technického zariadenia 
budovy. Obvykle vyžaduje preruše-
nie užívania budovy. Stavebné úpravy, 
ktoré sú zmenou stavby musia vyho-
vovať platným požiadavkám na nové 
budovy. 

Obnova budovy sa z hľadiska roz-
sahu uskutočňovaného procesu delí na:
•	 celkovú obnovu,
•	 čiastkovú obnovu.

Celková obnova je stav budovy 
zabezpečený stavebnými úpravami, 
kedy všetky stavebné konštrukcie 
a technické zariadenie budovy spĺňajú 
základné požiadavky na stavby, ktoré 
sú určené platnými právnymi a tech-
nickými predpismi.

Celková obnova sa môže vykonať 
naraz, alebo postupovými krokmi. 
Čiastková obnova môže zahŕňať jeden 
alebo viac postupových krokov.

Podľa účelu sa môže obnova bu-
dovy vykonať s cieľom:
•	 odstrániť systémové poruchy,
•	 zabezpečiť zníženie potreby ener-

gie pri užívaní budov,
•	 odstrániť nedostatky súvisiace so 

životnosťou zabudovaných sta-
vebných materiálov,  stavebných 
konštrukcií, prvkov a  systémov 
technického zariadenia budov,

•	 dosiahnuť užívateľskú bezpečnosť.

Odstránenie systémových porúch 
súvisí s  obnovou bytového domu, 
najmä takého, ktorý bol postavený 
hromadnými formami výstavby v ob-
dobí rokov 1948 až 1993 (typy, kon-
štrukčné systémy a stavebné sústavy). 
Systémové poruchy, ktorých je 12, 
bližšie popisuje a  podmienky a  po-
žiadavky na ich odstránenie uvádza 
zákon č. 443/2010 Z. z. v  znení ne-
skorších predpisov [2].

Systémové poruchy sú také po-
ruchy, ktoré vznikli bez vplyvu uží-
vateľov alebo zanedbanej údržby 
a  sú zapríčinené návrhom stavby, 
uplatnenými stavebnými materiálmi 
a  technologickými procesmi zhoto-
venia. Obvykle súvisia so znížením 
užívateľskej bezpečnosti a môžu viesť 
k  haváriám. Odstránenie systémo-
vej poruchy je čiastkovou obnovou 

budovy, ktorá sa vždy musí vykonať 
ako jeden postupový krok.

Čiastkovou obnovou budovy je aj 
významná obnova, ktorá je definovaná 
zákonom č. 555/2005 Z. z. v znení zá-
kona č. 300/2012 Z. z. [1] Súvisí so 
stavebnými úpravami ovplyvňujúcimi 
zníženie potreby energie pri užívaní 
budov.

Významnou obnovou budovy sú 
stavebné úpravy  existujúcej   budovy,  
ktorými  sa vykonáva   zásah   do  jej 
obalovej konštrukcie v  rozsahu viac, 
ako 25 % jej plochy, najmä zateple-
ním   obvodového a  strešného  plášťa 
a  výmenou   pôvodných   otvorových 
výplní.     Významnú obnovu budovy 
možno uskutočniť     naraz         alebo         
postupnými   (čiastkovými)   staveb-
nými   úpravami. Významná obnova 
je čiastkovou obnovou budovy. Pokiaľ 
sa významná obnova uskutočňuje po-
stupovými krokmi, každý postupový 
krok je čiastkovou obnovou budovy.

Za významnú obnovu sa podľa pre-
pracovaného znenia smernice o ener-
getickej hospodárnosti č.  2010/31/
EÚ považujú už stavebné úpravy 
vykonané na 25 % plochy obalových 
konštrukcií budovy (plocha strechy, 
plnej časti obvodového plášťa, plocha 
otvorových konštrukcií). Významná 
obnova budovy by sa mala obmedziť 
na tie časti, ktoré sú z hľadiska ener-
getickej hospodárnosti najdôležitejšie 
a  sú finančne výhodné. Vynaložené 
náklady by sa mali vrátiť pomocou 
dosiahnutých úspor energie za prime-
rané časové obdobie súvisiace s  oča-
kávanou životnosťou budovy.  Zákon 
č. 555/2005 Z. z. v  znení neskorších 
predpisov ukladá, že ak je to tech-
nicky, funkčne a  ekonomicky usku-
točniteľné, minimálne požiadavky na 

ObnOva bytOvých dOmOv 
– pojmy a definície

Používanie správnych pomenovaní skutočností, predmetov a javov je výsledkom ich rozumového poznania. 
Každá činnosť preto súvisí s určením súvisiacich pojmov napomáhajúcich lepšie pochopiť skutočnosti. Samotný 
pojem má svoj obsah, ktorý presnejšie opisuje jeho definícia. Pre lepšie pochopenie procesu obnovy bytových 
domov, resp. obnovy budov všeobecne, je potrebné vymedziť súvisiace pojmy a ich definície. Tieto sú podkla-
dom na určenie podmienok uskutočňovania obnovy budov, ale aj na stanovenie požiadaviek na kvalitu, rozsah 
ako aj vymedzenie súvisiacich nákladov.
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energetickú hospodárnosť nových bu-
dov musí spĺňať aj existujúca budova 
po uskutočnení jej významnej obnovy. 

Energetická hospodárnosť bu-
dovy je množstvo energie potrebnej 
na splnenie všetkých energetických 
potrieb súvisiacich s normalizovaným 
užívaním budovy, najmä množstvo 
energie potrebnej na vykurovanie 
a  prípravu teplej vody, na chladenie 
a vetranie a na osvetlenie. Energetic-
kou certifikáciou sa budova zatrieďuje 
do energetickej triedy (triedy ener-
getickej hospodárnosti). Základom 
energetickej certifikácie je výpočet 
a kategorizácia budov.

Energetická hospodárnosť budov 
súvisí s predikciou potreby energie pri 
užívaní budovy za normalizovaných 
podmienok. Energetická hospodár-
nosť sa určuje výpočtom podľa vy-
hlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. 
[4]. Dôležité je, že projektant už pri 
spracovaní projektovej dokumentácie 
na stavebné povolenie musí preuká-
zať predpoklad splnenia minimálnej 
požiadavky na energetickú hospodár-
nosť. Hodnotenie vykonáva autorizo-
vaný inžinier (oprávnená osoba) pre 
to miesto spotreby energie, ktorého sa 
týka obnova. V prípade zmeny tepel-
nej ochrany budovy (zeteplenie streš-
ného a  obvodového plášťa, výmena 
otvorových konštrukcií) je potrebné 
spracovať tepelnotechnický posudok 
ako súčasť projektovej dokumentácie 
na stavebné povolenie. 

Tepelnotechnické požiadavky vy-
medzuje STN 73  0540-2: 2012 [5].  
V  tejto norme sú stanovené rovnaké 
kritéria pre novú výstavbu a obnovu. 
Z definície významnej obnovy však vy-
plýva, že dodatočná tepelná ochrana 
zateplením obvodového a  strešného 
plášťa, ako aj výmena otvorových 
konštrukcií má významný podiel na 
obnove budovy. Návrh zmeny tepel-
nej ochrany má byť v  kvalite, aby sa 
preukázal predpoklad splnenia mi-
nimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budov podľa podmie-
nok vyplývajúcich z  vyhlášky MD-
VRR SR č. 364/2012 Z. z. Stanovené 
sú rôzne úrovne požiadaviek. Od 1. 
1. 2013 platia normalizované požia-
davky (nízkoenergetická úroveň vý-
stavby). Stanovené sú odporúčané 
požiadavky, ktoré by mali byť od 1. 1. 
2016 normalizované na uskutočnenie 

ultranízkoenergetickej výstavby. Pre 
budovy s  takmer nulovou potrebou 
výstavby by od 1. 1. 2021 mali platiť 
cieľové hodnoty ako normalizované 
požiadavky, pričom minimálne požia-
davky na energetickú hospodárnosť 
bude potrebné preukázať splnením 
požiadavky na primárnu energiu. 

Energetický certifikát je osved-
čením o  energetickej hospodárnosti 
budovy. Energetický certifikát spra-
cováva odborne spôsobilá osoba 
ustanovená podľa podmienok zákona 
č. 555/2005 Z. z. v  znení neskorších 
predpisov. Zatriedením budovy do 
energetickej triedy je možné vzájomné 
porovnanie kvality budov z  hľadiska 
energetickej hospodárnosti postave-
ných v  rovnakej kategórii (rodinné 
domy, bytové domy, administratívne 
budovy, školy a pod.). Energetický cer-
tifikát sa vydáva k ukončeniu výstavby 
novej budovy a  významnej obnovy 
existujúcej budovy. Pri splnení mi-
nimálnej požiadavky na energetickú 
hospodárnosť budovy, teda dosiah-
nutí hodnoty globálneho ukazova-
teľa rovnej alebo nižšej ako je horná 
hranica energetickej triedy B pre pri-
márnu energiu (globálny ukazovateľ) 
je budova nízkoenergetická. Potreba 
energie sa pre všetky miesta spotreby 
energie (potreba energie v  budove, 
potreba energie na vykurovanie vrá-
tane potreby tepla na vykurovanie, 
potreba energie na prípravu teplej 
vody, vetranie, chladenie a osvetlenie) 
a primárna energia určujú v kWh/m2 
celkovej podlahovej plochy.

Celková podlahová plocha je 
podlahová plocha podlaží určená 
z  vonkajších rozmerov budovy bez 
zohľadnenia lokálnych vystupujú-
cich stavebných konštrukcií, naprí-
klad stĺpov, ríms, pilastrov, lokálnych 
zmenšení hrúbky obvodového plášťa, 
bez plochy balkónov, lodžií a  terás. 
Ak svetlá výška miestnosti prechá-
dza cez dve podlažia alebo cez viac 
podlaží, napríklad schodištia a  galé-
rie, celková plocha podlažia sa vyráta 
tak, ako keby miestnosť bola v rovine 
každého podlažia rozdelená hori-
zontálnou konštrukciou. Pre projek-
tové hodnotenie (hodnotenie v rámci 
spracovania projektovej dokumen-
tácie na stavebné povolenie) sa ur-
čuje z  vonkajších rozmerov budovy 

podľa projektovej dokumentácie. Pre 
normalizované hodnotenie pre vý-
počet energetickej hospodárnosti 
a energetickej certifikácii je potrebné 
zmerať vonkajšie rozmery významne 
obnovenej budovy. Zníženie pôvodnej 
potreby energie na úroveň nízkoener-
getickej budovy je predpokladanou 
úsporou energie.   

Skutočná spotreba energie je 
ovplyvnená skutočnými klimatickými 
podmienkami a  spôsobom užívania 
budovy. 

Energetickou náročnosťou bu-
dovy je skutočná spotreba energie na 
poskytnutú službu (vykurovanie, prí-
pravu teplej vody a pod.). Energetická 
náročnosť ovplyvňuje energetickú 
efektívnosť. 

Energetická efektívnosť je podľa 
zákona č. 476/2008 Z. z. efektívne 
využívanie energetických surovín 
a energetických médií.

Vzhľadom na vzájomnú súvis-
losť jednotlivých stavebných úprav 
zohľadňujúcich zlepšenie podmienok 
bývania, možno odporúčať nasle-
dovný postup uskutočnenia celkovej 
obnovy a osobitne významnej obnovy.

Významná obnova

a) zateplenie strešného plášťa vrá-
tane opravy zo strechy vystupujú-
cich stavebných konštrukcií (napr. 
strojovne výťahov, komíny, výlezy 
apod.); realizácia nadstavby s  vý-
stavbou nových bytov sa nepovažuje 
za obnovu, ale za novú výstavbu;

b) výmena otvorových výplní na celej 
budove bez ohľadu na účel miest-
nosti vrátane schodísk a  vstup-
ných dverí;

c) zateplenie obvodového plášťa vrá-
tane zateplenia ostení a  nadpraží 
nadväzujúce na výmenu otvo-
rových výplní alebo ich úpravu; 
zatepleniu obvodového plášťa 
predchádza uskutočnenie obnovy 
betónových vystupujúcich kon-
štrukcií (odstránenie systémových 
porúch najmä balkónov, lodžií, 
vystupujúcich schodísk, ríms, pi-
lastrov a pod.);

d) zateplenie vnútorných konštrukcií 
(stropy nad nevykurovaným podla-
žím, steny vo vstupoch, ak susedia 
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s vykurovanými priestormi); 
e) hydraulické vyváženie vykurova-

cieho systému so zabezpečením 
merania a  regulácie (na päte bu-
dovy a na vykurovacích telesách), 
nová tepelná ochrana existujúcich 
rozvodov vykurovania a  prípravy 
teplej vody; v prípade potreby vý-
mena celých rozvodov a vykurova-
cích telies. 
V  prípade výskytu systémových 

porúch vystupujúcich konštrukcií sa 
najskôr vykonajú stavebné práce sú-
visiace s  odstránením systémových 
porúch. 

Celková obnova

Celková obnova zahŕňa významnú 
obnovu a nasledovné postupové kroky:
a) výmena bytového jadra, ale najmä 

vnútorných rozvodov plynu, stu-
denej a  teplej vody so zabezpe-
čením merania spotreby teplej 
a studenej vody, výmena kanalizá-
cie a vetrania v inštalačnom jadre 
(inštalačnej priečke), zabezpečenie 
oddelenia požiarneho úseku;

b) výmena elektroinštalácií (prí-
padne súčasne s  výmenou byto-
vého jadra);

c) výmena výťahov, resp. ich obnova;
d) výmena a obnova stavebných kon-

štrukcií a  technického zariadenia 
budov (TZB) z  hľadiska protipo-
žiarnej bezpečnosti (vrátane pro-
tipožiarnych a  bezpečnostných 
vstupných dverí do bytov);

e) úprava vnútorných povrchov 
(stropov a zvislých stien);

f ) výmena nášľapných vrstiev podláh 
v komunikačných priestoroch.
Pri obnove budov sa majú zabu-

dovávať iba také stavebné výrobky, 
pre ktoré boli vydané dokumenty 
preukázania zhody, pokiaľ sa na ne 
vzťahuje takáto požiadavka podľa zá-
kona č. 90/1998 Z. z. v znení neskor-
ších predpisov. Technický a skúšobný 
ústav stavebný (TSÚS), n.o. je akre-
ditovanou a  notifikovanou osobou, 
ktorá vykonáva laboratórne skúšky 
stavebných výrobkov a  je aj osvedčo-
vacím miestom. V  rámci osvedčova-
nia spracováva technické osvedčenia 
stavebných výrobkov. Od 1. júla 2013 
nadobudnú platnosť nové právne 
predpisy na stavebné výrobky. 

Preukázanie zhody tepelnoizo-

lačných (zatepľovacích) systémov sa 
uskutočňuje na základe technického 
osvedčovania. Technické osvedčenie 
obsahuje určené komponenty (sta-
vebné výrobky) vytvárajúce konkrétny 
tepelnoizolačný (zatepľovací) systém. 
Samotné zhotovovanie zateplenia 
musia nadväzne na ods. 2 § 43g sta-
vebného zákona č. 50/1976 Zb. v zne-
ní zákona č. 237/2000 Z. z. vykonávať 
zhotovitelia, ktorí majú na túto čin-
nosť potvrdenú kvalifikáciu akredito-
vaným inšpekčným orgánom typu A. 
Technický a skúšobný ústav stavebný, 
ako inšpekčný orgán, vydáva licen-
cie zhotoviteľom zateplenia obvodo-
vého plášťa a  vykonáva inšpekcie na 
stavbách. Licencia je vydaná zhotovi-
teľovi na zhotovovanie konkrétneho 
tepelnoizolačného systému (ETICS). 
V  dokumente (licencii) sú uvedené 
všetky stavebné výrobky, ktoré je mož-
né pri zhotovovaní zatepľovania kon-
krétnym tepelnoizolačným systémom 
zabudovať na stavbe. TSÚS vydáva aj 
nepovinné licencie na zhotovovanie 
tepelnoizolačného a hydroizolačného 
systému plochých striech a nepovinné 
licencie zhotoviteľom na zabudováva-
nie otvorových konštrukcií. 

Zhotoviteľa stavebných prác 
(zateplenia a  pod.) vyberá vlastník 
(stavebník) alebo v  jeho zastúpení 
správca. Stavebník zabezpečuje aj 
projektovú dokumentáciu na stavebné 
povolenie. Zhotoviteľ musí vykoná-
vať zateplenie podľa realizačnej pro-
jektovej dokumentácie. Je výhodné 
požadovať spracovanie projektovej 
dokumentácie zateplenia na stavebné 
povolenie v  úrovni realizačnej pro-
jektovej dokumentácie. Realizačná 
projektová dokumentácia má obsa-
hovať riešenie konkrétnych detailov 
vrátane vytvárania výstužnej vrstvy 
s  výstužnou mriežkou, uplatnením 
rôznych profilov, tesniacich pásikov 
a pod. Rozhodne by nemala byť hlav-
ným ukazovateľom cena projektovej 
dokumentácie, ale kvalita jej spraco-
vania,  kompletnosť a  jednoznačná 
realizovateľnosť. TSÚS spracováva 
realizačnú projektovú dokumentá-
ciu obnovy bytových domov vrátane 
tepelnotechnického posúdenia a  vy-
konáva autorský dozor. Ku kolau-
dácii budov spracováva energetický 
certifikát. Cenu energetických cer-
tifikátov priaznivo ovplyvňuje, ak je 
TSÚS aj spracovateľom projektovej 

dokumentácie. Povinnosť zabezpe-
čiť (objednať) energetický certifikát 
má vlastník. Energetický certifikát sa 
spracováva pre celý bytový dom.

Výslednú kvalitu stavebného diela 
ovplyvňuje kvalita vykonania jednot-
livých postupových krokov. Pri usku-
točňovaní významnej obnovy nemusí 
platiť, že sa každý má poučiť na vlast-
ných chybách. Je výhodné „nakupo-
vať pod jednou strechou“ a zohľadniť 
referencie na projektanta, zhotoviteľa 
a  pod. Odstraňovanie nedostatkov 
vždy znamená vznik nových problé-
mov a narastanie nákladov.    

Autor:  prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
 Technický a skúšobný ústav  
 stavebný, n. o.
 www.tsus.sk
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Môj dom, môj 
hrad! 

Poistené všetko pod jednou strechou
Poistením bytového domu si poistíte 
celý bytový dom, teda všetky bytové 
jednotky, všetky zariadenia domu – 
výťahy, práčovne a  kotolne, sušiarne, 
kočikárne alebo miestnosti na odklada-
nie bicyklov, spoločné televízne antény, 
bleskozvody, komíny, prípojky – všetky 
spoločné časti domu – najmä základy 
domu, strechy, chodby, obvodové múry, 
priečelia, vchody, schodištia, spoločné 
terasy, podkrovia, povaly, vodorovné 
a  zvislé nosné a  izolačné konštrukcie, 
všetky nebytové priestory – miest-
nosti alebo priestory v bytovom dome, 
ktoré slúžia na iné účely ako na bývanie 
alebo na prevádzku bytového domu 
(obchody, sklady a kancelárie využívané 
zväčša na podnikanie a pod.).

Nemusíte si už poisťovať byt individuálne 
Poistenie bytových domov nahradí indi-
viduálne poistenie jednotlivých bytov, 
ktoré má zopár nevýhod, napr. ak vy-
horí stena, ktorú má spoločnú poistený 
a  nepoistený byt, v  takom prípade by 
poisťovňa hradila len jednu polovicu 
škody. Pri poistení bytových domov 
poisťovňa hradí akúkoľvek škodu v kto-
romkoľvek byte, nebytovom priestore. 

Staršie zmluvy poistenia bytových do-
mov zahŕňali iba poistenie spoločných 
častí a  spoločných zariadení. V  Union 
poisťovni, a. s., poisťujeme každý byt 
a v  rámci bytu poisťujeme všetky časti, 
ktoré sú v  ňom napevno zabudované 
a vybavenie, ktoré tam už bolo, to zna-
mená sanita, plávajúca podlaha, dlažba, 
obklad, stierka, tapety, vnútorné dvere, 
bytové dvere, okná,...)

Aké škody vám poistenie bytových domov 
kryje?
Kryje škody na nehnuteľnom majetku 
spôsobené živelnými rizikami – po-
žiar, blesk, výbuch, víchrica, krupobitie, 
povodeň a  záplava, zemetrasenie, tiaž 
snehu a  ďalšie. V  Union poisťovni, a. s., 
poisťujeme viac ako 25 rizík, čo je naj-
širšie krytie na slovenskom trhu. Poiste-
nie rovnako kryje aj vodovodné škody 
v dôsledku prasknutia akejkoľvek vodo-
vodnej trúbky – napr. spoločné stúpač-
ky, prasknutý radiátor v  byte, prívodná 
hadica do WC. Možnú značnú škodu na 
bytoch (dlažba, sanita, stierky), a  ťažké 
škody, ako napríklad v prípade, že prask-
ne stúpačka na najvyššom poschodí 
a  dôjde k  vytopeniu všetkých susedov 
až na prízemie ani netreba spomínať.

Dôležitým rizikom, ktoré je v rámci pois-
tenia kryté, je aj poistenie zodpoved-
nosti z vlastníctva bytu v rámci ktorého 
kryjeme tie škody, za ktoré zodpovedajú 
všetci vlastníci voči tretím osobám, ako 
sú návštevy, podnájomníci, chodci na 
ulici,...). 

Prečo sa poistiť v Union poisťovni?
Je na trhu už viac ako 20 rokov a posky-
tuje poradenstvo na základe dlhoroč-
ných skúseností v  poisťovaní bytových 
domov. Môžete si vybrať z najširšej po-
nuky rizík, komplexné poistenie byto-
vých domov ponúka 100%-né poistenie 
individuálnych bytov, za tretinovú cenu 
máte poistený každý panel, každú tehlu.
Viac informácii získate na zvýhodne-
nej linke Zákazníckeho centra  0850 
111  211, osobne na ktoromkoľvek 
kontaktnom mieste Union poisťovne 
alebo na webstránke www.union.sk. 

A chránite ho dostatočne? Dnes už nehrozí nájazd znepriateleného panovníka, ako tomu bolo v minulosti, ale rozhodne 
je potrebné svoj majetok chrániť pred neočakávanými rizikami, ako sú živelné pohromy, vyčíňanie počasia, vandalizmus 
či nezodpovedný sused. Aj keď bývate v paneláku ďaleko od vodného toku, zaplaveniu sa nemusíte vyhnúť, zvlášť v čase 
bohatých zrážok, keď sa zatopeniu a navlhnutých stien nevyhne ani najvyššie položený byt. Riešenie je poistenie byto-
vého domu, ktoré pred neočakávanými nákladmi na opravu ochráni všetkých obyvateľov paneláku. 

Foto: Shutterstock
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výmEna ROZvOdOv  
vOdy a KanaLIZÁcIE
v bytOvOm dOmE v POPRadE

výmEna ROZvOdOv  
vOdy a KanaLIZÁcIE
v bytOvOm dOmE v POPRadE

Rozumní majitelia nehnuteľností 
nečakajú, až im havárie a z nich ply-
núce škody prerastú cez hlavu, ale 
rekonštruujú včas. Taký je i  prípad 
bytového domu HRON na  ul. Mlá-
deže v Poprade, kde sa vlastníci pod 
vedením predsedu p.Barana, pustili 
do  obnovy bytového domu. Rekon-
štrukcia v  sebe zahŕňala zateplenie 
obvodového plášťa v miestach scho-
díšť, rekonštrukciu výťahov a výmenu 
stúpacích rozvodov vody a plynu tzv. 
stúpačiek.

Spolu 128 bytov v  8 vchodoch 
bolo realizovaných od  13.5.2013. 
Rekonštrukciu realizovala skúsený 
certifikovaný montážny partner 
spoločnosti REHAU, ktorý popri sk-
úsenostiach disponuje potrebnými 
povoleniami orgánov verejnej správy, 
najmä pre demontáž a likvidáciu pô-
vodných azbestových (AZC) kana-
lizačných potrubí. Likvidácia AZC 
potrubí „na čierno“ je porušením zá-
kona č. 355/2007 Z.z, ktoré znamená 
veľmi vysoké sankcie nielen pre rea-
lizátora bez potrebného oprávnenia, 
ale aj pre objednávateľa prác – t.j. 

SVB, preto možno všetkým vlastní-
kom bytov len odporučiť dôsledne si 
každú firmu preveriť. 

Ku kvalitnej rekonštrukcii roz-
vodov patria kvalitné materiálové 
technológie:

1. Rozvod pitnej, ohriatej pitnej 
a cirkulačnej vody  
– systém RAUTITAN od REHAU. 

Plastové potrubia predstavujú 
v súčasnosti štandard pre vodovodné 
rozvody. Žiadny iný materiál ako 
plast vo svojich rozmanitých podo-
bách a  druhoch však nemá tak roz-
dielne vlastnosti, z  čoho vyplývajú 
aj obrovské rozdiely v  kvalite medzi 
jednotlivými inštaláciami. Podstatný 
je pritom materiál rúr aj samotných 
spojov. Špecifikom RAUTITANu 
sú kvalitné rúrky z  materiálu PE-Xa 
(sieťovaný polyetylén najvyššej kva-
lity – triedy A), alebo PEX-Al-PE 
(kombinácia plast – hliník – plast). 
Obe rúrky sú spájané mosadznými 
alebo polymérnymi tvarovkami, a  to 
výnimočnou technológiou pomocou 

násuvnej objímky. Dôležité pre sa-
nácie je, že sa nepoužívajú žiadne 
lepidlá ani zváranie. Spájanie sa 
uskutočňuje mechanickým nasu-
nutím prstenca na  spoj, náradie je 
úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje 
vysokou pevnosťou, jednoduchou vi-
zuálnou kontrolou, takmer žiadnym 
zúžením prietoku na  tvarovke a  je 
realizovaný bez akýchkoľvek tesnení 
a O-krúžkov. Takmer všetky konku-
renčné plastové systémy sa spájajú 
technológiou „Press“, pri ktorej tva-
rovky obsahujú tesniace O-krúžky, 
čo je zdrojom mnohých budúcich ne-
tesností a montážnych chýb. REHAU 
poskytuje na  systém RAUTITAN 
garanciu 10 rokov do  výšky 500.000 
EUR.

2. Potrubia splaškovej kanalizácie  
– odhlučnený systém RAUPIANO 
od REHAU. 

Podľa prieskumov uskutočnených 
v  krajinách Európskej únie je práve 
hluk jedna z hlavných príčin nespo-
kojnosti s vlastným bývaním. Jedným 
z  najvýraznejších zdrojov hluku je 

Netesnosti, nedostatočný prietok, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijné-
ho stavu „stúpačiek“ v starších bytových domoch. Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných potrubí problém 
neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii 
vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším 
problémom starších, najmä panelových domov. Obzvlášť unikajúca splašková voda, a s tým spojená korózia 
plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, 
ktoré bude musieť v krátkej dobe riešiť väčšina spoločenstiev vlastníkov bytov, či bytových družstiev.
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pritom sanitárne zariadenie s prísluš-
ným odpadovým potrubím z  azbes-
tocementu alebo PVC. Najväčším 
miestom vzniku hluku v  rámci vn-
útornej kanalizácie sú hlavné zvislé 
potrubia, ktoré rušia často viacerých 
užívateľov bytových domov zároveň. 
Viacerí z  nás túto situáciu denne 
zažívajú na  vlastnej koži. Navyše 
staré AZC potrubie nemá vzhľadom 
na svoju vysokú hmotnosť až také zlé 
akustické vlastnosti. Nové – bežné 
potrubie z plastu (polypropylén alebo 
PVC) je na tom výrazne horšie. Bolo 
by preto hriechom pri rekonštrukcii 
nahradiť staré potrubia novými ešte 
horšími. RAUPIANO je riešením 
– má špičkový útlm hluku, vysokú 
tesnosť a  životnosť. Oproti bežným 
rúram z  plastu je útlm v  subjektív-
nom vnímaní hluku človekom viac 
ako štvornásobný. Montáž potrubia 
je jednoduchá bez lepenia, zápa-
chu, či špiny – len zasúvaním hrdiel 
s tesnením 

3. Rozvod plynu 
Ako najvhodnejšia alternatíva pre 

výmenu bol zvolený opäť kov. Nie však 
zváraná oceľ, ale čistá, rýchla a  bez-
pečná technológia lisovanej medi.

S p r á v n y 
výber materi-
álu je kľúčo-
vým prvkom 
celého výbe-
rového ko-
nania. Vyššia 
cena by s ohľa-
dom na  pred-
p o k l a d a n ú 
dobu život-
nosti a  s  prih-
l i a d n u t í m 
na  zložitosť 
rekonštrukcie nemala byť hlavným 
kritériom úspešnej ponuky. Spravi-
dla platí, že za nízkou cenou sa veľmi 
často skrýva nekvalitný a v mnohých 
prípadoch nevhodný materiál, kto-
rého požitie predlžuje dĺžku montáže 
a v horších prípadoch vedie k netes-
nostiam, ktoré sa môžu objaviť už 
po  niekoľkých rokoch, napr. ako je 
obvyklé pri použití dnes už podľa 
súčasných noriem neodporúčaného 
materiálu  - pozinkovanej ocele.  

Záverom možno skonštatovať 
celkovú spokojnosť vlastníkov bytov 
na ul. Mládeže v Poprade. Realizácia 
prebehla v požadovaných termínoch 

- spustenie stupačky v  ten istý deň, 
v  nespochybniteľnej kvalite a  vlast-
níci boli spokojní s priebehom prác. 
Spoločenstvu prajeme pohodlné uží-
vanie bytov s príjemným pocitom, že 
ďalšia výmena rozvodov nebude skôr 
ako o 50 rokov.

Autor: Ing. Igor Krajčovič

Kontakt:
REHAU s.r.o.
Kopčianska 82A
850 00 Bratislava
www.rehau.com
e-mail: igor.krajcovic@rehau.com
tel: +421/2/682 091 49
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ALUMISTR Slovakia s. r. o. je dcérska spoločnosť výrobcu  hliníkových systémov ALUMISTR SE po celom území 
Slovenskej republiky už od roku 2010.  Jedná sa o  rámové systémy  hliníkových konštrukcii  zábradlí ,altánkov 
a interiérových deliacich priečok a ďalších atypických konštrukcií  napr. prístavieb a prístreškov rodinných domov  
zo systému AluPlus, AluCombi a AluTerm.

Zároveň vyrábame   bezrámové 
systémy určené pre zasklievanie bal-
kónov a  lodžií  zo systému AluVista 
a AluVerso .

V  rámci revitalizácie a  rekon-
štrukcie panelových domov poskytu-
jeme komplexné riešenia pre balkóny 
a  lodžie. Pred samotným začiat-
kom projektu úzko spolupracujeme 
na  príprave technického riešenia 
a na tvorbe výkresovej dokumentácie, 
prípadne spracujeme vizualizácie.

Hliníkové zábradlia

Hliníkové zábradlia pre balkóny 
a  lodžie predstavujú veľmi este-
tické, účelné a  moderné riešenie 
dnešnej panelovej výstavby. Sys-
tém hliníkového zábradlia vychá-
dza z  rámového systému  AluPlus. 
Zábradlie sa skladá z  hliníkových 
profilov, ktorých farebné preve-
denie je možné prispôsobiť požia-
davkám zákazníka. Pre vyplnenie 
hliníkových rámov sa používajú 
farebné vysokotlakové laminátové 
dosky MAX Exterior spĺňajúce 
požiadavky na  rázovú a  požiarnu 
odolnosť alebo bezpečnostné sklo 
Conex s  čírou, mliečnou alebo fa-
rebnou fóliou. V  spodnej časti hli-
níkového rámu sú drenážne otvory 
pre odtok kondenzátu. Hliníkové 
zábradlia je možné použiť v  rámci 
novej výstavby, ako aj pri prestavbe 
balkónov a lodžií náhradou za staré 
zhrdzavené konštrukcie. Stavebni-
cový systém hliníkových zábradlí 
ponúka rad technologických rie-
šení, ktoré je možné vzájomne 
skombinovať a  prepájať. Konštruk-
cia zábradlia je kvalitnou prípravou 
na  dodatočné zasklenie balkónu, 

lodžie alebo polo-lodžie pomo-
cou  rámových  alebo  bezrámových 
systémov.

Zasklenie balkónov a lodžií

Zasklenie balkónu alebo lodžie 
rozširuje užívateľnú plochu bytu 
a  prirodzene zvyšuje komfort bý-
vania. Novo zasklený priestor slúži 
zároveň ako ochrana proti hluku, pra-
chu, exhalátom, dažďu a extrémnym 
teplotám. Zasklenie lodžie rovnako 
predstavuje úsporu nákladov na  vy-
kurovanie bytu. Spoločnosť ALU-
MISTR SE je výrobcom obidvoch 
typov zasklievacích systémov –  rá-
mového a bezrámového. Veľa prvkov 
majú obidva systémy rovnaké alebo 
podobné, v niečom sa však líšia. Vy-
nikajú veľmi jednoduchou ovládateľ-
nosťou a minimálnymi požiadavkami 
na  údržbu. Pri využití bezpečnost-
ného skla a uzamykateľného prevede-
nia slúžia ako účinná prekážka proti 
vlámaniu. Výber vhodného typu za-
sklievacieho systému závisí na  kon-
krétnych požiadavkách zákazníka.

Rámové zasklenie AluPlus, 
AluCombi, AluTherm

Obr. 1 – Obrázok znázorňujúci kotvenie 
balkónového profilu do pochôdznej časti 
a kotvenie madla cez zateplenie prostredníc-
tvom špeciálneho zvarenca. Na odvedenie 
kondenzátu sa používajnu drenážne otvory.

Obr. 2 – Obrázok znázorňujúci kotvenie 
balkónového profilu z čela pochôdznej časti 
bez narušenia hydroizolácie a priznaných  
vynášacích zvarencov (konzol) vo farebnom 
prevedení RAL.

Obr. 3 –  Obrázok znázorňujúci kotvenie bal-
kónového profilu z čela pochôdznej časti bez 
narušenia hydroizolácie a zakrytím vynáša-
ných konzol prostredníctvom odkvapových 
plechov vo farebnom  prevedení RAL.

Obr. 4 –  Nosná spodná koľajnica pri otvore-
nom stave.

hLIníKOvé systémy PRE stavEbníct vO
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Hliníkový rám je osadený sklom 
s  hrúbkou 4 – 6 mm, pre zvýšenie 
izolačných vlastností systému je 
možné využiť aj izolačné dvojsklo 
s  hrúbkou 8 mm. Výplň je vsadená 
do  hliníkového rámu, ktorý sa po-
súva po  spodnej (nosnej) a  hornej 
(vodiacej) koľajnici. Spôsob otvárania 

je posuvný, tzn. že jednotlivé sklá sa 
zasúvajú za seba vo variantoch dvoj-
dielnych až päťdielnych posuvných 
stien. Ovládanie je veľmi jednoduché 
a  prevádzka takmer bez údržbová. 
Systém sa montuje rýchlo a bezpečne 
bez použitia lešenia alebo lávky.

U systému AluCombi sa prevede-
nie a  možnosti výplní zhodujú s  rá-
movým systémom AluPlus. Líšia sa 
tvarom vertikálnych profilov, ktoré 
sú robustnejšie a  pevnejšie a  umož-
ňujú tak využitie tohto systému vo 
vyšších stavebných otvoroch. Tieto 
profily majú nielen veľmi elegantný 
vzhľad, ale zároveň slúžia ako madlo 
celou svojou dĺžkou. 

Systém AluTherm je vzhľadovo 
zhodný s  rámovým systémom Alu-
Combi. Hliníkové profily do systému 
AluTerm sú však navyše vybavené 
plastovými prvkami pre zlepšenie 
izolačných vlastností systému. Pre 
výplň sa používajú dostupné typy izo-
lačných dvojskiel s hrúbkou 16 mm.

Rámový systém AluTerm je po-
užívaný predovšetkým pre hliní-
kové konštrukcie v  podobe altánov, 
zimných záhrad alebo prístreškov, 
a to v posuvnom alebo pevnom pre-
vedení. Systém zabezpečuje mini-
malizáciu tepelných strát, ochranu 
proti vetru, dažďu, hluku, prachu 
a exhalátom.

Bezrámové  zasklenie AluVista, 
AluVerso

Sklenené tabule bez deliacich 
zvislých rámov s  transparentným 
medziskelným tesnením vytvárajú 
dojem celopresklenej plochy. Krídla 
z  číreho bezpečnostného kaleného 
skla s hrúbkou 6 mm sú zaistené vždy 
na hornej a spodnej časti plastovými 
dielmi, ktoré umožňujú posun krí-
diel vo vodiacich koľajniciach. Sys-
tém otvárania je posuvný a  otočný 
– všetky sklá sa postupne odsunú 
k  jednej strane zaskleného balkónu 

alebo lodžie a otvoria do vnútorného 
priestoru, čím je dosiahnuté otvo-
renie celej presklenej plochy. Veľmi 
jednoduché ovládanie pomocou ma-
lého plastového madla umiestneného 
na každom sklenenom krídle a mož-
nosť otvorenia krídla do  priestoru 
balkónu alebo lodžie predstavujú 
maximálny užívateľský komfort pre 
zákazníka. 

AluVista je bezrámový posuvný 
a otočný zasklievací systém z číreho 

Obr. 6 – Obrázok rámového systému 
AluCombi pri otvorenom a zatvorenom stave.

Obr. 5 – Na obrázku je viditeľný otvorený 
zatoverný stav rámového zasklenia.

Obr. 7 – Obrázok rámového systému AluVista 
pri otvorenom a zatvorenom stave.

Obr. 8 – Rez systému AluVista.
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bezpečnostného skla s  hrúbkou 
6 mm a  vodiacich hliníkových pro-
filov pre zasklenie lodžií, balkónov 
a výklenkov domov. Sklenené tabule 
sú vsadené do plastových dielcov za-
isťujúcich posun krídiel vo vodiacich 
koľajniciach a  ich následné otvára-
nie. 2 – 16 posuvných a  otváracích 
krídiel sa posúva po  spodnej koľaj-
nici v  úrovni zábradlia a  sú vedené 
hornou koľajnicou rovnakého tvaru 
(nezasahujú do vnútorného priestoru 
lodžie alebo balkónu). V  spodnej 
časti koľajnice sa nachádzajú dre-
nážne otvory pre odtekanie dažďovej 
vody a roztápajúceho sa snehu. Bočné 
uzatváracie profily a špeciálne tesne-
nie medzi krídlami zaisťujú takmer 
dokonalú tesnosť celej konštrukcie. 
V  spodnej a  hornej rovine sú prie-
duchy pre trvalú infiltráciu. Systém 
je navrhnutý tak, aby bol použiteľný 
pre všetky modulové rozmery aj kon-
štrukčné sústavy. Bezrámový systém 
AluVista je používaný predovšetkým 
pre zasklievanie balkónov a  lodžií, 
popr. vrchného zasklenia v altánoch.

AluVerso

Konštrukčné riešenie systému 
AluVerso vychádza z  bezrámového 
systému AluVista. Líši sa v  spôsobe 
uchytenia skiel a  výške koľajnice. 
Bezrámový systém AluVerso je ur-
čený pre riešenia atypických tvarov 
balkónov a  lodžií. Hlavnou výho-
dou tohto systému je možnosť po-
súvania krídiel cez roh koľajnice, čo 
znamená, že všetky krídla je možné 
otvoriť na jednu stranu balkónu (po-
prípade k  obom stranám) aj v  prí-
pade predsunutého celoskleneného 
balkónu, vrátane bočných stien. 

Jedná sa o posuvný a otočný zasklie-
vací systém z  číreho bezpečnost-
ného kaleného skla s hrúbkou 6 mm 
a  vodiacich hliníkových profilov pre 
zasklievanie lodžií, balkónov a  vý-
klenkov domov. Sklenené tabule sú vo 
svojej vrchnej a spodnej časti vsadené 
do hliníkových líšt, do ktorých sú za-
sadené plastové dielce s ložiskami za-
isťujúcimi posun krídiel vo vodiacich 
koľajniciach a ich následné otváranie. 
Krídla sa posúvajú po spodnej koľaj-
nici v  úrovni zábradlia a  sú vedené 
hornou koľajnicou rovnakého tvaru. 
V  spodnej koľajnici sa nachádzajú 
drenážne otvory pre odtekanie daž-
ďovej vody a roztápajúceho sa snehu. 
Bočné uzatváracie profily a špeciálne 
tesnenie medzi krídlami zaisťujú 
takmer dokonalú tesnosť celej kon-
štrukcie. V  spodnej a  hornej rovine 
sú prieduchy pre trvalú infiltráciu.

Kombináciou hliníkových systé-
mov Alumistr SE vzniká široká škála 
uplatnenia a  maximálna variabilita 
konštrukčných riešení. Systémy je 
možné použiť pre altány, prístrešky 
rodinných domov a  rôzne atypické 
tvary výklenkov alebo prístavieb ro-
dinných domov, chát, chalúp alebo 
komerčných objektov. V  interiéroch 
si systémy našli uplatnenie predo-
všetkým v podobe deliacich priečok, 
posuvných stien šatných skríň alebo 
sprchových zásten. Maximálna varia-
bilita systémov Alumistr SE vychádza 
z  veľkých možností konštrukčných 
riešení, rovnako ako z veľkého množ-
stva variantov rôznych prevedení.

Systémy Alumistr SE dokážu 
vďaka kombinácii subtílnych hliníko-
vých profilov a  skla prepojiť obytný 
priestor s okolitou prírodou, a vytvo-
riť tak príjemné miesto k odpočinku. 

Každý z týchto produktov je originál, 
vždy prispôsobený technickému rie-
šeniu daného objektu a požiadavkám 
zákazníka. K  spokojnosti prispie-
vajú aj mnohé doplnkové produkty 
ako napríklad sušiak na  bielizeň, 
držiak na kvetináče a držiaky na sa-
telit .V  prípade požiadavky na  širšie 
informácie neváhajte navštíviť našu 
stránku www.alumistr.sk .

Autor:  Alumistr SE
Foto:  Alumistr SE

Obr. 9 – Obrázok znázorňuje posun krídel cez roh, možnosť aj 90° 
rohov.

Obr. 10 – Obrázok znázorňujúci Altánok spojený s prekrytím bazéna.

Obr. 11 – Obrázok znázorňuje deliacu 
priečku s posuvnými dverami

Obr. 12 – Obrázok znázorňuje preskelnú 
deliacu priečku s pevnými dverami 
Miléium 2000.


