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5 inspirativních návštěv: činžovní byt v Praze, dřevěná škola u Varšavy, letní sídlo v Umbrii, norská dřevěná bouda, chalupa na slovenském venkově
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BYT DůM styl zahrada • 59 Kč • 2,69 € • červenec – Srpen 2018

Poradíme,
jak zařídit
bydlení
v etno stylu

Dětský pokoj,
ve kterém se
rodí jedničky
Zdravé spaní
v ložnici snů

www.homebydleni.cz
07
9 771214 396005

BYT DůM styl zahrada

7-8/2018 | www.casopishome.cz

Jak bydlí
zakladatelka
charitativního
projektu Fandi
mámám
Norská tradice
očima Američana
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tipy
Slon strážcem vzduchu
v dětském pokoji

Řeč je o ultrazvukovém zvlhčovači vzduchu
Bayby BBH 8000, ideálním doplňku dětského
pokojíčku nejen pro horké letní dny. Díky
velkému zásobníku vydrží slon zvlhčovat vzduch
až po dobu 12 hodin a tichý provoz neruší
spánek ani těch nejmenších. Optimální vlhkost
vzduchu by měla být v létě kolem 40–50 %.
Jakmile poklesne pod 40 %, vysychají sliznice
dýchacích cest, a tím dochází k oslabení
obranného mechanismu člověka. Příliš
suchým vzduchem trpí především děti, které
jsou citlivější a mohou reagovat podrážděním
a sklony ke kašli či k dýchacím obtížím.
Zvlhčovač disponuje nastavitelnou regulací
zvlhčovacího výkonu a funguje na principu
vysokofrekvenčního oscilátoru 1,65–1,75 MHz.
Díky této technologii produkuje studenou
páru a neovlivňuje teplotu v místnosti. Se
zvlhčovacím výkonem 300 ml/h je vhodný
pro použití v místnostech o velikosti do 25 m2.
www.bayby.cz.

V létě hýří barvami i radiátory

Ačkoli nejsou letní měsíce přímo spojeny s vytápěním, je nutné se dívat
dopředu. Léto není nekonečné a právě teď je vhodná chvíle pro řešení
a plánování, zda a kam umístit designové radiátory. Díky široké nabídce
povrchových úprav, které Laurens nabízí, je dobré si dostatečně dopředu
rozmyslet, jak by měl nový designový radiátor barevně ladit s interiérem.
Radiátory Laurens se staly za dobu na trhu v České republice známé
díky luxusnímu a neobvyklému vzhledu, široké nabídce stylů a designů.
Především je to ale nadstandardní zákaznický servis, který značce zachovává
přízeň spotřebitelů. Již po několikáté v řadě zvou Laurens Radiátory své
stávající i budoucí zákazníky na známou a oblíbenou akci „Léto plné barev“.
Díky ní nebude nutné váhat nad výběrem barvy z důvodu vyšší ceny a
omezovat se tak pouze na standardní povrchové úpravy. Letošní akce „Léto
plné barev“ platí pro všechny příplatkové barvy RAL a speciální povrchové
úpravy Laurens, které bude možné pořídit s atraktivní 50% slevou.
www.laurens.cz

Naladěno na souznění

Koncept Chrome od značky Ravak se
znovu rozrostl a nově nabízí kromě
klasické vany i vanu asymetrickou.
Je ideální pro labužnické koupání, je
pohodlná díky své pozvolné zádové
části, má dostatečně velké odkládací
plochy a směr sezení ve vaně
výrobce natočil tak, aby poskytovala
i lepší výhledy do prostoru
koupelny. Je vyrobená z akrylátu
a má rozměry 160/170 x 105 cm.
Je určena do rohu, vyrábí se v levé
nebo pravé variantě a lze ji doplnit
zástěnou.
www.ravak.cz
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tipy
Větrání s rekuperací tepla pro
byty a rekonstrukce

Relax bez stavebních příprav

Chcete využít to nejlepší z blahodárné hydroterapie a vířivé vany z akrylátu
jsou pro Vás zbytečně drahé? Chcete vířivku snadno přemisťovat? Pak je
tato ideální volbou! Příjemné chvíle v nafukovací vířivce si můžete užívat
téměř okamžitě. Stačí pevný podklad, na němž bude stát, integrovaným
kompresorem nafouknout těleso a napustit vodu. Vířivka má odolný plášť,
120 bubble trysek, 4 směrové jet trysky a výkonný ohřev na 40 °C. Její
provoz je tichý a ekologický s nízkými náklady.
Nechte se hýčkat horkou koupelí a miliony bublinek v klidu a soukromí
vlastního domova! Nafukovací vířivka PureSpa DeLuxe HWS 800 vám
poskytne uvolnění, pohodu a péči o zdraví. Teplá a intenzivní bublinková
lázeň má totiž na lidské tělo blahodárné účinky a odplavuje stres.
www.mountfield.cz

Ať již při rekonstrukci jednotlivých místností,
výstavbě nových bytů nebo během dodatečných
stavebních úprav v domech, decentrální větrací
jednotky Zehnder jsou perfektním řešením.
Zajišťují nepřetržitou výměnu vzduchu v místnosti
bez potrubních rozvodů a stavebních úprav.
Zapotřebí je pouze otvor v obvodové zdi a přípojka
230 V. Velkou výhodou je jedinečný entalpický
výměník, který z odváděného vzduchu zpětně
získává nejen teplo, ale také vlhkost. Tím se
zamezuje tvorbě kondenzátu, fasáda zůstává čistá
a ušetříte čas a peníze při montáži, protože není
nutné řešit odvod kondenzátu. Díky souběžnému
přívodu čerstvého a odvodu znečištěného vzduchu
je možno s kompaktními větracími jednotkami
Zehnder ComfoSpot 50 nebo Zehnder ComfoAir 70
využívat všech výhod komfortního větrání:
optimální výměna vzduchu, rekuperace tepla
a vlhkosti, max. energetická účinnost. Jednotka
Zehnder ComfoAir 70 umožňuje připojit druhou
místnost, a tak větrat dvě místnosti jednou
jednotkou. Pro dosažení ještě vyššího komfortu
a energetické účinnosti je možné ovládání
pomocí čidel vlhkosti, VOC a CO2. Více na
www.zehnder.cz/decentralni-jednotky
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