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Fínsky štýl

bývania v Bratislave
Fínsko-slovenská developerská spoločnosť YIT Reding
predstavila v júni vzorový byt v komplexe Tarjanne Dúbravka
a zároveň spustila predpredaj bytov druhej fázy projektu:
„Byty budeme ponúkať do 31. augusta 2012 za uvádzacie ceny.
Z prvej fázy projektu je pritom predaných už 50 % bytov, hoci
štandardná predajnosť v štádiu hrubej stavby sa pohybuje okolo
30 %. Tieto čísla dokazujú, že aj v dnešnej situácii na realitnom
trhu je projekt Tarjanne veľmi úspešný,” informovala Jana
Velická, vedúca predaja a marketingu. K hlavným benefitom
bývania v Tarjanne patria podľa Milana Murcka, riaditeľa pre
developerské projekty YIT Reding, zmysluplné a praktické
dispozície, kvalitné materiály, nasledovanie škandinávskeho
spôsobu výstavby a zdravého severského životného štýlu v spojení
s výhodami nízkoenergetickej stavby, ktorá prináša nízke náklady
na energie. K výhodám iste patrí aj cenová dostupnosť.

O prípravu a návrh
interiéru prezentačného
bytu sa postarala
spoločnosť furnier.
„Moderný interiér
s dôrazom na funkčnosť,
biela v kombinácií
s drevom a výrazná
kontrastná grafika sú
základnými prvkami, ktoré
odzrkadľujú škandinávsky
dizajn. Tarjanne je fínske
bývanie v kontakte
s prírodou a zeleným
okolím a tomu sme snažili
prispôsobiť aj interiér,“
hovorí Martin Ujvári,
interiérový architekt
spoločnosti furnier.

Značka Vaillant poskytuje dotáciu aj na Solárnu zostavu 3, ktorú tvoria vákuové
trubicové alebo ploché kolektory a trivalentný akumulačný zásobník. Slúži nielen na
ohrev vody, ale aj na účinnú podporu vykurovania domácnosti.

Dotácie

na solárne systémy
So solárnymi systémami možno dosiahnuť až o 75 % nižšie
náklady na prípravu teplej vody a tiež významné zníženie
celoročných nákladov na kúrenie. Pomerne vysoká obstarávacia
cena však mnohých ľudí od takejto investície odrádza. Hoci štát
v súčasnosti dotácie na kúpu solárnych systémov pozastavil,
značka Vaillant ich aj naďalej poskytuje, a to do konca roka
2012. „Dotácie na solárne systémy sa poskytujú okamžite, bez
dlhého čakania a bez žiadosti. Stačí, ak si zákazník do konca
roka zaobstará ktorúkoľvek solárnu zostavu značky Vaillant,
a automaticky na ňu získa dotáciu v príslušnej výške – na
každý plochý solárny kolektor sa poskytuje dotácia 200 €, na
každý trubicový 400 €,“ hovorí Jarmila Klátilová, marketingová
manažérka spoločnosti Vaillant Group Slovakia. Ak si teda
kúpite napríklad Solárnu zostavu 3 s piatimi trubicovými
kolektormi, dostanete dotáciu vo výške až 2 000 €.

Revolúcia v boji proti lietajúcemu hmyzu
Plisované siete predstavujú revolučný pokrok v boji proti lietajúcemu
hmyzu. Navyše, sieťovina (pliss) prepletená pevnými kevlarovými
vláknami vo veľkej miere zachytáva aj alergény z vonkajšieho prostredia
(prach, peľ) a pomáha tak zlepšiť život alergikom. Nová plisovaná
sieť PDS 17 je výnimočná minimalistickým vyhotovením rámu, ktorý
umožňuje vytvoriť zábranu proti hmyzu aj na miestach, kde sa nedajú
použiť navíjacie alebo plisované siete so širším profilom – napríklad
medzi dverami na terasu a vonkajšou žalúziou či roletou, ktoré bývajú
často namontované tesne pri dverách. Jej výhodou je nízka prechodová
páska medzi interiérom a exteriérom a možnosť výroby až do šírky 2
m z jedného kusa. Ďalšou prednosťou je dostatočne hlboký ovládací
posuvný profil, ktorý umožňuje pohodlné otváranie a zatváranie siete aj
bez držadla.
Viac informácií na www.ksystem.sk
82

Nová plisovaná sieť PDS 17, určená na montáž do ostenia dverových
výklenkov, nepôsobí rušivo ani pri pohľade z interiéru, ani pri pohľade
z exteriéru. Vďaka širokému výberu farieb a možnosti farebných vyhotovení
RAL a RENOLIT ju môžete zladiť s rámom okna alebo dverí.

www.mojdom.sk

