
môjdom tipy

pre šikovného  
chlapa hračka
Stavbu altánku, záhradného domčeka 
či garážového prístrešku zvládnu šikovní 
domáci majstri aj sami. Na zastrešenie 
takýchto stavieb sú určené asfaltové hobby 
šindle od spoločnosti Icopal. Hodia sa na 
šikmé strechy so sklonom od 15 do 90° 
a patria k cenovo dostupným riešeniam. Sú 
na nosnej vložke zo sklenej rohože a kryciu 
vrstvu majú na báze oxidovaného asfaltu 
s plnidlom. Vrchná strana je upravená 
hrubým farebným posypom. Hobby šindle 
sú ľahké, odolné proti poveternostným 
vplyvom, vlhkosti aj UV žiareniu. Ich apliká-
ciu na strechu uľahčuje najmä ich tvarova-
teľnosť a prispôsobenie sa povrchu stre-
chy. Kotvia sa mechanicky – špeciálnymi 
klincami, tzv. lepenkáčmi, a ich vzájomné 
spojenie uľahčujú lepiace body na vrchnej 
strane šindľov. Hobby šindle sú dostupné 
v niekoľkých farebných odtieňoch a troch 
tvaroch – bobrovka, obdĺžnik a hexagonál. 
www.icopal.sk

mAľovkA s vôňou 
ovociA
Čerstvo vymaľovanú miestnosť je vždy cítiť, najmä prvé dva-tri 
dni. ak použijete niektorý výrobok z radu remal, nebude to však 
nepríjemné. obsahujú totiž prísady, ktoré voňajú po ovocí. Pri 
maliarskych farbách remal Color sú vône odvodené od fareb-
ných odtieňov – keď vymaľujete banánovým, zacítite banány, so 
zeleným miestnosť zavonia čerstvo odtrhnutým jablkom. rôzne 
vône k farbám patria a len zvýrazňujú dojem čistoty, teda jeden 
z dôvodov, prečo z času na čas maľujeme. remal color má 13 
odtieňov označených charakteristickými názvami: jahoda, ču-
čoriedka, broskyňa, citrón, zelené jablko, višňa, marhuľa, banán, 
kivi, mandľa, sivá, čokoláda a škorica. farby sú riediteľné vodou 
a nanášajú sa štetcom, valčekom alebo striekaním. jeden liter 
farby stačí približne na 10 – 12 m2. 
www.bal.sk

ModerNá MoNtáž  
žalÚZií
Slovenský výrobca vonkajších žalúzií, firma K-system, prichádza na trh s mo-
derným spôsobom montáže bočných vodiacich líšt – do zateplenia. Nové tepel-
noizolačné podomietkové (skryté) vedenie vonkajších žalúzií je tepelne, techni-
ky aj esteticky ideálnym riešením. Presne narezané bloky polystyrénu s vodiacim 
U-profilom stačí iba upevniť vo fáze zatepľovania v ostení a po konečnom 
nátere fasády sa exteriérové žalúzie a vodiace lišty namontujú do pripraveného 
priestoru (takto zateplené ostenie si nevyžaduje zvláštny typ omietky). Hlavnou 
výhodou líšt zapustených v polystyréne je okrem estetického riešenia aj jedno-
duchá demontáž žalúzií a vodiacich líšt v prípade servisného zásahu. Aby ste 
mali žalúzie namontované odborne, s využitím aktuálnych poznatkov a moder-
ných technológií, kontaktujte firmu ešte pred zateplením domu.
www.ksystem.sk

S hobby šindľami zvládnete strechu na záhradnom  
altánku aj sami.
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