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Pekne od
podlahy

PORADŇATV Chystáte sa vylepšiť či vynoviť váš   príbytok?
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Aby ste mohli  
lepšie bývať

Radi by sme si naozaj zásadne 
zrekonštruovali náš byt. Do 
viacerých miestností si chceme 
nainštalovať podlahové kúrenie 
a s tým súvisiace nové podlahy. 
Osobitnú pozornosť plánujeme 
venovať našej kúpeľni a kuchy-
ni. Poradíte nám, ako by sme 
mohli čo najefektívnejšie využiť 
skutočnosť, že každý z nás už 
dokázal na svojom účte staveb-
ného sporenia nasporiť nejaké 
peniažky? Ale len veľmi neradi by 
sme pôžičku zakladali nehnuteľ-
nosťou. 
 manželia Jakšíkovci,  
 Medzilaborce

Lišiak radí:

Oceňujem, že ste sa na investí-
ciu do svojho bývania dôkladne 
pripravili. Vďaka tomu teraz získate 
výhodnejšie úverové podmienky. 
Odporúčam vám zlúčiť obe sporiace 
zmluvy do jednej, z ktorej budete 
čerpať úver na obnovu vášho 
bývania. 

Prvá stavebná sporiteľňa v súčas-
nosti poskytuje svojim sporiacim 
klientom, resp. klientom, ktorí zod-
povedne splácajú alebo splatili úver 
v PSS, a. s., či v inej banke výhodné 
úvery aj bez založenia nehnuteľ-
nosti. Momentálne až do výšky 
50-násobku priemernej mesačnej 
mzdy, presnejšie až do 45 tisíc €, čo 
by malo na  zásadnú rekonštrukciu 
vášho bytu určite stačiť. Priaznivá 
bude aj úroková sadzba vášho 
úveru. Pokojne si porovnajte, či vám 
za týchto podmienok niekto požičia 
výhodnejšie.

Viac informácií vám poskytnú 
obchodní zástupcovia PSS, a. s. 
alebo ich získate na čísle  
02/58 55 58 55 
či na www.pss.sk.

INZERCIA

D
obrá podlaha musí niečo vydr-
žať. Je preto dôležité, aby dob-
re obstála v záťažovej skúške. 
Ohrozujú ju nečistoty na va-
šich topánkach, posúvanie 

nábytku, spadnuté ťažké predmety na zem 
i hry vašich detí. Dnes máte na výber viacero 
podlahových materiálov, z nich každý má cel-
kom iné vlastnosti i odlišný vzhľad. Nechajte 
sa inšpirovať našimi radami .

Laminát
Tento materiál je veľmi obľúbený vďaka dob-
rému pomeru nízkej ceny a úžitkových vlast-
ností. Moderné laminátové podlahy dnes 
kúpite i s integrovanou protihlukovou pod-
ložkou a antistatickým povrchom. Najkvalit-
nejšie lamináty ideálne i pre komerčné vyu-
žitie sú krytiny z vysokotlakového laminátu. 
Nekvalitu spoznáte už na prvý pohľad. Lame-
ly sú prehnuté, odlupujú sa a najčastejšie sa 
zvykne i odlamovať ich horná vrstva s deko-
rom, a to najmä na jej okrajoch. Bonbónik 
pre obzvlášť náročných je laminát s digitál-
nou tlačou. 

Vinyl
Aktuálne podlahy z PVC prekvapia množ-
stvom druhov, vzorov a farieb. Častokrát 
takmer verne napodobňujú prírodné ma-

MERANIE ODOLNOSTI ➤
l Každý druh podlahovej krytiny má iný stupeň 
odolnosti. LAMINÁTOVÉ a VINYLOVÉ sa označujú pod-
ľa európskej normy, ktorá ich delí do tried podľa 
stupňa záťaže.  Prvé číslo ukazuje, či ide o podla-
hu určenú do bytu (trieda 2) alebo do komerčných 
priestorov (trieda 3). Druhé číslo (od 1 do 3) značí 
stupeň záťaže. 
l Pri DREVENÝCH podlahách je vodítkom pre zá-
kazníka druh dreva, z ktorého je podlaha vyrobená. 
Podľa tzv. Brinellovej stupnice sa dreviny hodnotia 
číslami 1 – 8 od najmäkkších (smrek či borovica) až 
po najtvrdšie (brazílska čerešňa, orech, ipe). V bytoch sa najčastejšie používajú podlahy z dubu či 
jasanu, ktoré majú hodnoty približne 3, 5 – 4, 2. 

teriály. Vinyl dobre imituje i liate epoxidové 
podlahy, kov alebo dlažbu a možnosť vytvore-
nia plastickej štruktúry ho predurčuje k do-
konalému napodobeniu kože. Je tichý, teplý 
a plne vodeodolný, príjemný pri našľapovaní, 
dobre tepelne i zvukovo izoluje.Neposlednou 
dobrou vlastnosťou podlahy z tohto materiá-
lu je i jej ľahká údržba.

Drevo
Drevená podlaha je príjemná už na prvý po-
hľad i na dotyk, dobre izoluje, má dlhú ži-
votnosť, ktorú si môžete sami predlžovať jej 
opakovanou renováciou. Podľa typu vášho in-

teriéru alebo obsahu peňaženky môžete voliť 
medzi klasickou masívnou podlahou z do-
siek a tzv. sendvičovou plávajúcou drevenou 
podlahou. Jej prednosťou je ľahká pokládka, 
i odolnosť voči zmenám teploty a vlhkosti. 
Okrem masívnych parkiet vyrobených z jed-
ného kusu dreva si môžete zadovážiť tiež 
i vrstvenú podlahu, ktorá sa skladá z hornej, 
zhruba 3- 4 mm silnej nášľapnej vrstvy dre-
venej dýhy podľa vášho výberu a ďalšej jednej 

alebo dvoch vrstiev dre-
va. Tento spôsob výroby 
zaisťuje podlahe väčšiu 
stabilitu a zabraňuje 
pracovaniu dreva. Dvoj-
vrstvové či trojvrstvové 
podlahy sú tak vhodné i pre 
pokládku na vykurovací 
podlahový systém. Ten 
sa pri klasických 
parketách nedo-
poručuje, pretože 
hrozí ich pokrú-
tenie a deformá-
cia, naviac majú 
i horšiu priestup-
nosť tepla.

Dlažba
Keramická či kamenná dlažba je odolná voči 
poškodeniu, má tak dlhú životnosť a ľahko 
sa udržuje. Prednosťou podlahy z kameňa 
je, že podlaha z tohto materiálu akumuluje 
teplo a vyžaruje ho i dlho po vypnutí kúre-

nia. Finančne prístupnejším 
variantom býva obvykle ke-
ramická dlažba, ktorá doko-
nale imituje vzhľad kame-
ňa, dreva i iných materiálov. 

Chlad dlažby možno vyriešiť 
podlahovým kúrením alebo as-

poň umiestnením tepelného roštu 
pod časťou podlahy, kde sa najčastejšie 

vyskytujete. V jedálni pod stolom, v kuchyni 
popri pracovnej linke. Nevýhodou takejto 
krytiny je jej tvrdosť, čo sa nedoporučuje 
najmä pri dlhšej práci v stoji, a to najmä 
v kuchyni. Takáto dlažba môže zaťažovať 
vaše väzy, kĺby i chrbicu.

Korok
Podlahy z tohto materiálu  sú ľahké, zvuko-
tesné, odolné proti vlhkosti a pliesňam, na-
vodzujúce pocit tepla. V prípade poškodenia 
sa dajú znova zbrúsiť a nalakovať. Korok je 
antistatický, odpudzuje prach, vďaka čomu je 
vhodný do domácností alergikov. Pre korkové 
podlahy do kuchyne sa používa materiál so 

špeciálnou povrchovou úpravou, 
odolnou proti poškodeniu.

Plávajúca podlaha
Pod týmto pojmom si väčši-
na ľudí automaticky vybaví 
podlahu z laminátu. Takúto 
podlahu však neurčuje mate-
riál, z ktorého je vyrobená, ale 
spôsob jej položenia. Môže 
byť  drevená, korková či z vi-
nylu. Je to skrátka označenie 
pre každú podlahu, ktorá nie 
je k podkladu pripevnená na-
pevno, ale „ pláva“ na jej po-
vrchu. Tento spôsob pokládky, 
keď sa jednotlivé lamely vďa-
ka zámkovým spojom zacva-
kávajú do seba ako stavebni-

ca, je veľmi obľúbený pre svoju 
jednoduchosť. 

Betón
Tento podlahový materiál sa hodí 
do moderných, atypických, mini-
malistických interiérov. Betón je 
bezprašný, odolný proti opotrebe-
niu, jeho povrch sa dá farbiť, leštiť 
i pieskovať. Môže dobre poslúžiť 
dočasne aj ako podklad pre iný 
typ podlahy. n

Je 
základom 

každého interiéru,  
od nej závisí celkový výber 
nábytku, doplnkov i voľba 

farieb. Podlaha URČUJE  
KONEČNÝ DOJEM jednotlivých 

miestností vo vašom 
dome alebo v byte.

Laminát je obľúbený vďaka nízkej cene

Plávajúca podlaha môže byť drevená, korková i z vinylu

Drevená podlaha je príjemná na pohľad i na dotyk.  
Dobre izoluje a má dlhú životnosť


