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Na záhradnú oèistu
Pri upratovaní záhrady sa nazbiera kopec biologického odpadu, 

okrem iného aj konáre a vetvičky, ktoré museli padnúť za 
obeť, aby stromy a kry kvitli o rok zase hustejšie alebo 

naopak, aby sa odľahčil výhľad spred vášho okna. Čo s ni-
mi? Nechať ich pohodené niekde na kope v kúte záhrady 

alebo ich zúžitkovať? V prípade druhej možnosti vám bude 
plne k dispozícii elektrický záhradný drvič odpadu PAC & 

SCHREDDER 2500 s výkonom 2 500 W. Konáre až do hrúbky 
40 mm premení na plnohodnotnú drvenú zmes, ktorú môžete 

nechať istý čas priamo v 62-litrovom zbernom boxe alebo po-
užiť na záhonoch. K jednoduchej manipulácii prispieva aj hmot-

nosť tohto jedáka, ktorá je len 34 kg. Predáva bauMAX. 
www.baumax.sk

Made for iPod
Unikátna kombinácia elektronického zá-
bavného zariadenia – kultový iPod touch 
– a moderná chladnička z mrazničkou od 
spoločnosti Gorenje otvorili nové dimenzie 
života, zábavy, gastronómie a domácich 
prác. Zvlášť navrhnutá a vyvinutá chladnička 
Gorenje so špeciálnou funkciou „docking 
station“ umožňuje dobíjanie prehrávača iPod, 
rovnako ako aj prehrávanie hudby a videa. 
Bezdrôtové pripojenie k internetu dopĺňa 
funkčnosť high-tech chladničky. Prevádzka 
zariadenia či pomoc pri domácich prácach je 
teraz jednoduchšia i zábavnejšia. Užívatelia si 
môžu prezerať a zobrazovať recepty formou 
textu aleba videa, prípadne si vyhľadávať svo-
ju obľúbenú hudbu. 

www.gorenje.sk

Made for iPod znamená, že elektronické 
príslušenstvo bolo navrhnuté špeciálne na 

pripojenie k iPod a bolo certifikované vývojármi 

z hľadiska splnenia výkonových noriem Apple. 
Spoločnosť Apple nie je zodpovedná za 

prevádzku tohto zariadenia alebo dodržiavanie 
bezpečnostných a regulačných noriem. iPod 
je ochranná známka spoločnosti Apple Inc, 

registrovaná v USA a ďalších krajinách.

Pevná pozícia keramického muriva
S brúseným tehlovým blokom v pevnostnej triede P15 prichádza spoločnosť 
HELUZ, cihlářský průmysl, v.o.s. Vďaka zabrúseniu úložných plôch možno pri mu-
rovaní z týchto tehlových blokov použiť celoplošnú tenkovrstvovú maltu, ktorá 
v kombinácii s ich vysokou pevnosťou zaručuje zatiaľ najvyššie hodnoty pevnosti 
muriva z pálených tehál. Predchádzajúce nebrúsené tehlové bloky HELUZ P15 
boli určené na murovanie na klasickú vápennocementovú maltu. Oproti nim sa 
pevnosť muriva z brúsených tehál HELUZ P15 s použitím celoplošnej malty zvýšila 

o viac než 50 %. Investorom a projektantom sa tak ponúka stavebný ma-
teriál určený pre staticky extrémne namáhané stavby a viacpodlažné 

objekty, ktorý má zároveň všetky výhody murovania z brúse-
ných tehál, ako je vyššia rýchlosť murovania alebo nižšia tech-
nologická vlhkosť muriva a minimalizácia tepelných mostov 

spôsobených klasickou maltou. Brúsené tehlové bloky HELUZ 
P15 sú určené pre hrúbku muriva 24, 30, 36,5, 38, 40 a 44 cm. 

www.heluz.sk

Najvyššie ocenenie si 

z bratislavského stavebného 

veľtrhu Coneco 2010 odniesla 

firma HELUZ. Zlatú plaketu získali 

hneď dva produkty – brúsené 

tehlové bloky HELUZ Family 

(určené na nízkoenergetickú 

výstavbu) a komínové systémy.  

kaleidoskop

Vyrovná sa solarifikácia plynofikácii?
Všetci vieme, že slnečné kolektory sú ekologicky prijateľnou alternatívu k fosílnym palivám. Na 
túto skutočnosť je zameraný aj projekt solarifikácie miest a obcí na Slovensku, ktorý sa začína 
v apríli tohto roka a má byť príspevkom k plneniu cieľov programu vyššieho využitia biomasy a sl-
nečnej energie ministerstva hospodárstva. Podľa predbežných informácií prinesie projekt maji-
teľom rodinných domov kvalitné solárne zostavy za výhodnú cenu a výhody solárnych systémov 
budú môcť využiť aj vlastníci bytov v bytových domoch či rekreačné zariadenia. Všetci účastníci 
projektu solarifikácie získajú extra dotáciu vo výške až 70 €/m2 a rodinné a bytové domy majú 
navyše možnosť čerpať aj štátnu dotáciu vo výške až 200 €/ m2 z uvedeného programu MH SR.

Prvoradým cieľom projektu je zníženie produkcie skleníkových plynov použitím solárnych systé-
mov na ohrev vody a podporu vykurovania, a to minimálne o 100 ton/1 rok, ako aj zníženie závislos-
ti SR od dodávok plynu zo zahraničia. Ďalšími cieľmi sú zvýšenie informovanosti obyvateľstva o so-
lárnych systémoch a o ich výhodách oproti konvenčným spôsobom ohrevu vody so zreteľom na 
ochranu životného prostredia a na zníženie nákladov, zvýšenie dostupnosti solárnych systémov pre 
domácnosti a poskytnutie poradenstva a pomoci pri žiadaní štátnej dotácie na slnečné kolektory.

Viac informácií o projekte nájdete na www.solarifikacia.sk a v informačných materiáloch na 
obecných a mestských úradoch.


