


VILKA KOŠICE jar II - 2. vydanie - 20152



 jar II - 2. vydanie - 2015 VILKA KOŠICE 3

Prečo drevodom?
Prednosti a nedostatky drevených stavieb môžeme hodnotiť nielen na základe 

súčasných stavebných a technických znalostí, ale aj vzhľadom na potreby a požiadavky 
na bývanie, ekonomické aspekty, energetickú náročnosť stavby a ochranu životného 
prostredia s dôsledkami vplyvu výstavby na súčasnosť i budúcnosť. Drevostavby majú 
výhodu z energetického aj ekologického pohľadu. Tepelnotechnické požiadavky na 
obalové konštrukcie budov nadobúdajú čoraz väčší význam vzhľadom na vznikajúce 
energetické, hygienické či ekologické a ekonomické problémy súčasnej výstavby. 

Významným dôvodom zlepšovania tepelnotechnických opatrení, ktoré znižujú 
potrebu tepla na vykurovanie a šetria energetické zdroje.V súčasnosti narastá trend 
výstavby nízkoenergetických a pasívnych domov. Práve drevené domy jednoplášťovej 
ako aj sendvičovej  konštrukcie sa z hľadiska celkovej energetickej náročnosti (výstav-
ba, prevádzka, likvidácia) ukazujú ako energeticky efektívne riešenie.

 Štandardnú stenu dreveného domu tvorí drevený nosný rám s vloženou tepel-
nou izoláciou. Práve tento spôsob zateplenia drevostavieb predstavuje ďalšiu výhodu, 
ktorou je možnosť zabezpečiť požadovanú alebo nadštandardnú tepelnú ochranu bez 
podstatného zvyšovania hrúbok konštrukcie obvodových stien, čím sa zastaví ďal-
šie zvyšovanie investičných nákladov. Preto drevostavby dosahujú vynikajúce tepel-
notechnické vlastnosti (nízka tepelná vodivosť, priaznivá emisivita povrchu dreva), 
vďaka ktorým majú nízku spotrebu tepla na vykurovanie a teplota vo vnútorných 
priestoroch sa dá lepšie regulovať.

Stačí ak sa pozriete na susedné Rakúsko, kde je ročne postavených 50% montova-
ných drevodomov z celkovej výstavby. Ani námietka, že montované drevodomy nie 
sú vhodné do chladných zím nie je pravdivá. Drevo poskytuje 3,5 krát lepšiu tepelnú 
ochranu ako murovaná stavba a 8 krát lepšiu ako betónová stavba. Znamená to že dre-
vená stena hrúbky 10 cm nahradí 38 cm murovanú stenu. Stačí sa pozrieť na Fínsko a 
Švédsko, alebo Nórsko v ktorom sa stavia až 95% drevostavieb. V týchto krajinách sú 
klimatické podmienky oveľa drsnejšia ako na Slovensku.

Výhody našich drevostavieb:
• Drevo je  prírodný materiál, ktorý má svoju neopakovateľnú a prirodzenú krásu, vôňu 

a atmosféru. Vnáša  
• tak do domu energiu prírody, vnímateľnú všetkými zmyslami,
• rýchlosť postavenia domu a suchý proces výstavby.
• Dom na mieru - každú stavbu Vám prispôsobíme  podľa Vašich potrieb a predstáv. 
• Krátka doba výroby stavby a jej montáže. 
• Suchý proces výstavby umožňuje stavbu realizovať aj v zimnom období. 
• Drevo ako stavebný materiál je osvedčený a generáciami  preverený stavebný prvok. 

www.akvaplastplus.sk
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Už viac ako 100.000 spokojných zákazníkov

MADUX s.r.o.
RÝCHLO - LACNO - KVALITNE
www.madux.sk

aj na splátky

Stačí, keď zavoláte, my prídeme k Vám 
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NAD 00 € - UDRŽIAVACIA SADA NA OKNÁ3
NAD 500 € - MOBILNÝ TELEFÓN
NAD 1000 € - VYSÁVAČ
NAD 3000 € - TABLET
NAD 5000 € - LED/LCD TELEVÍZOR

DARČEK ZA 1€ PRI OBJEDNÁVKE  OKIEN

- dovoz nových a odvoz   
starých okien/1€

- demontáž starých 
okien a montáž   

doplnkov 1€

- vnútorné PVC   
   parapety 1€/ks

- okenné siete proti 
   hmyzu1€/ks

AKCIE
služby doplnky

ZA 1 €

- zameranie 
- cenová kalkulácia

- technické poradnestvo
- mikroventilácia ku 
každému otváravo-

sklopnému oknu

AKCIE ZADARMO

- 5% vernostná zľava
- 5% pri platbe vopred

- extra zľavy pre 
rodinné domy, bytové 

podniky, stavebné 
firmy a iné

ZĽAVY NAVIAC
Z CELEJ OBJEDNÁVKY

- PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
- GARÁŽOVÉ BRÁNY
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV

- INTERIÉROVÉ DVERE
- VCHODOVÉ DVERE DO BYTOV
- TECHNICKÉ DVERE
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VICARVIVIVIVIVIVICACACACACACARRRRRR
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179.90 €SINCOSISISISISISINCNCNCNCNCNCOOOOOO
149.90 €

89,90 €
89899 9,9,900 €€LACK PORTOPOPOPOPOPOPORTRTRTRTRTRTOOOOOO

124,90 €METRIXMEMEMEMEMEMETRTRTRTRTRTRIXIXIXIXIXIX
114,90 €

Šírka dverí : 60 - 80 cm Hrúbka múru: 75 - 159 mm

MNOHO ĎALŠÍCH VZOROV

na dvere mimo akciovej ponuky
AKCIA - 20%

Pri objednaní mon-

táže kľučka za 1€

ZADARMO
- ZAMERANIE
- CENOVÁ KALKULÁCIA
- TECH. PORADENSTVO

LEN ZA 1€
- OBL. ZÁRUBŇA 1€
- ZÁMOK INT. DVERÍ 1€
- DOVOZ DVERÍ 1€

NAJVÝHODNEJŠIA JARNÁ PONUKA PLATÍ DO 15.5.2015
Len MADUX Vám dá cenu, akú nikde inde nedostanete

BONUS 

3 tesnenia 

v cene 2

tesnení

KOŠICE Mlynská 17, 0910 370 312, maduxke@madux.sk, PREŠOV Hlavná 10, 0904 572 539,  maduxpo@madux.sk,  
BARDEJOV Slovenská 5/č.d.717,7.posch.,tel.fax: 054/4706972, mobil: 0911 915 333, maduxbj@madux.sk, GIRALTOVCE Hviezdoslavova 726/29 (pri POŠTE), 

tel. 0907 341 507, MICHALOVCE A. Sládkoviča 1 OC KARAKA (oproti Kaufl andu), 0902 085 260, maduxmi@madux.sk, 
Ďalšie pobočky nájdete v mestách: Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, B. Bystrica, Martin

 Pôvab juhovýchodného pobrežia 
Francúzska s originálnym náz-
vom Côte d’Azur dokáže prekonať 
len málo miest v Európe. Je jed-
ným z vôbec prvých moderných 
rekreačných oblastí, už v 18. storočí 
sem chodila oddychovať vyššia 
britská šľachta.

   Hranice Francúzskej riviéry, ako 
znie známy názov tejto oblasti, nie 
sú celkom presne vyčlenené. Vo 
všeobecnosti sa však berie do úva-
hy oblasť pri Stredozemnom mori 
od talianskych hraníc na východe 
vrátane samostatného Monaka, až 
po Saint Tropez alebo Cassis na 
západe.

   Na severe je ohraničená Južnými 
Alpami, kde najvyššie vrcholky hôr 
dosahujú až 3 tisíc metrov. Riviéra 
je tak populárna nielen pre dlhý pás 
pobrežia s plážami a tyrkysovým 
morom - vďaka ktorému napokon 
pobrežie získalo aj svoje meno - 
ale aj pre množstvo lyžiarskych 
stredísk.

  Najväčším a hlavným mestom 
pobrežia je Nice s približne 350 
tisíc obyvateľmi a medzinárodným 
letiskom. Oblasť je známa pre film-
ový festival v Cannes, kedy je cel-
kom preplnená, no turistov láka 
tiež povestné čaro mestečka Saint 
Tropez či návšteva Monaka s jeho 
pretekmi formúl. Azúrové pobrežie 
bolo inšpiráciou aj pre maliara 
Pabla Picassa, ktorý ho zahrnul do 
mnohých svojich diel.
                 zdroj: http://dromedar.topky.sk
                            wikipedia, wikitravel,
                            drom, Eva Kopaničáková

Azúrové pobrežie

pobytový zájazd

4.9. – 13.9.2015
508 € / osoba
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Vilka Košice - 
pre bývanie, domov 

a lepší život
Číslo: 2015 / 04 – jar II

2. vydanie

Vydané:  27.4.2015

Ďalšie číslo vyjde v máji 2015
Náklad a distribúcia Vilky 
Košice: 46.000 výtla kov zdarma 
pre obyvate ov rodinných domov 
v mestách Košice, Moldava n/
Bodvou, Rož ava, Gelnica, Medzev 
a v alších 157 obciach.Vychádza 
mesa ne, 14 x ro ne

Obchodné oddelenie:
ADS graphic, Plzenská 20, Košice, 
055/ 678 02 85, 0907 923 374,  
info@vilka.sk, www.vila.sk
VILKA - sie  regionálnych asopisov 
zdarma do schránok pre obyvate ov 
rodinných domov
Registrácia: EV 3024/09 
Ro ník XV
Vydavate stvo:  Ing. Michal
 Nem ík - ADS GRAPHIC, Jantárová 
30, 040 01 Košice, I O: 33902437
© ADS graphic. Autorské práva sú vyhradené 
a vykonáva ich vydavate . Akéko vek 
rozmnožovanie asti alebo celku textov, fotogra  í, 
inzerátov alebo alších sú asti vydania bez 
písomného súhlasu vydavate a je zakázané. 
Vydavate  nezodpovedá za obsahovú správnos  
uverejnených inzerátov, vydanie neprešlo 
jazykovou úpravou. 
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