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„Keď niečo naozaj chceš, celý vesmír sa spojí, 
aby si to dosiahol.“  Paulo Coelho 

ASUAN a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, tel.: 055/ 729 34 08, asuan@asuan.sk, www.asuan.sk

VIPSeal® fl exibilné spojky pre spájanie 
kanalizačných alebo odpadových rúr
Široký sortiment • Dlhá životnosť • Jednoduchá montáž
• Spojenie rúr s prefabrikovanými štruktúrami: 

šachty, inšpekčné komory, septiky
• Opravy priečnych zlomov prekrytím pružnou manžetou 
• Spojovanie potrubí po odrezaní hrdla
• Prepojovanie odlišných typov potrubí
• Spojovanie potrubí s miernymi deformáciami (ovalitou)
• Napojovanie na staré a mierne poškodené potrubia
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KAMENÁRSTVO 
GS EUROSTONE

Bezplatne: 0800 500 954 
www.kamenarstvo-gs.sk

POMNÍKY    NÁHROBNÉ TABULE    CINTORÍNSKE DOPLNKY 
OBKLADY KRBOV    KUCHYNSKÉ DOSKY    SCHODY A SCHODISKÁ

Tel.: +421 915 873 738 
Benkovce 166, Benkovce

NAJLACNEJŠIE  
POMNÍKY VO VAŠOM REGIÓNE

NA TRHU OD ROKU 2004 MONTÁŽ NA K Ú DOPRAVA A VYLOŽENIE 
HYDRAULICKOU RUKOU

BEZPLATNÉ A NEZÁVÄZNÉ ZAMERANIE PRIAMO U VÁS

3 FAREBNÉ PREVEDENIA3 FAREBNÉ PREVEDENIA
šedášedá

pieskovecpieskovec
antracitantracit

VIAC AKO 40VIAC AKO 40
 DRUHOV BRÁN DRUHOV BRÁN

OBOJSTRANNÉ OBOJSTRANNÉ 
AJ JEDNOSTRANNÉAJ JEDNOSTRANNÉ

Cenové ponuky telefonicky na 0908 613 062 alebo emailom pro  linvest@pro  linvest.sk

✓ ✓ ✓

„Daj každému dňu šancu, aby sa stal 
najkrajším dňom Tvojho života.“ Mark Twain
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vilka
®

bývanie, domov a lepší život

magazín

DEMONTÁŽE

„Je lepšie milovať a stratiť, než nikdy 
nemilovať.“ Samuel Butler

ZIMNÉ ZÁHRADY

Máte dobre 
poistenú 
nehnuteľnosť  
a domácnosť?

Ak už máte svoju vysnívanú ne-
hnuteľnosť mali by ste si uvedomiť, že 
počasie je nevyspytateľné a neriadi sa 
tým, či má váš dom alebo chata kvalit-
nú strechu a či je už všetko dokončené. 
Rovnako je to aj s požiarom, vandalmi 
či zlodejmi. Preto je dôležité mať pois-
tenú stavbu už od začiatku prác.

Podľa štatistík sa až 55 percent 
všetkých škôd týka samotnej stavby. 
Vo väčšine ju poškodia živly - povodeň, 
záplava, požiar, vietor, krupobitie či at-
mosférické zrážky.

Na trhu je široká ponuka produk-
tov, ktoré sú zamerané na poistenie 
nehnuteľnosti. Vybrať si, ale to správ-
ne pre vašu nehnuteľnosť, nie je vôbec 
jednoduché. Okrem poistenia hlavnej 
nehnuteľnosti si môžete poistiť aj ved-
ľajšie stavby, ktoré sa nachádzajú na 
rovnakom pozemku. Garáž je možné 
poistiť aj takom prípade, ak sa nachá-
dza na inom mieste, ako vaša nehnu-
teľnosť.

Okrem nehnuteľnosti je dobré si 
poistiť aj domácnosť. To znamená, že 
budete mať kryté aj veci, ktoré nie sú 
pevne spojené s nehnuteľnosťou. Zá-
roveň môžete uzatvoriť aj poistenie 
zodpovednosti za škodu. 

S výberom vhodného poistenia by 
vám mal poradiť odborník a to najmä 
preto, aby ste mali kryté správne rizi-
ká a nastavené správne poistné sumy 
podľa skutočnej hodnoty majetku a 
nestačí sa uspokojiť s tým, že máte ne-
hnuteľnosť poistenú do výšky úveru. 

No a keďže ceny nehnuteľností, ale 
aj vybavenie bytov či domov neustále 
rastú, je dobré nechať si minimálne 
každé dva roky prehodnotiť zmluvu 
skúsenému odborníkovi na financie. 

Preto, ak si už ani nespomínate, 
kedy vaše poistenie nehnuteľnosti a 
domácnosti videl odborník, teraz je ten 
správny čas. 

Môžete nás kontaktovať pre viac informácií:  
MVDr. Adela Bajužíková, 0905 630 223  

Mgr. Ing. Richard Nalevanko, 0918 464 301

 Spolupracujeme so 

spoločnosťou Swiss Life 

Select
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„Život bez lásky je ako prameň, ktorý 
vysychá v púšti, pretože nenašiel cestu  
k moru.“ Friedrich Von Bodenstedt
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„Milovať niekoho znamená byť jediný,  
čo vidí zázrak, ktorý ostatní nevidia.“ 

Francois Mauriac

Vilka Zemplín 
magazín pre bývanie, 
domov a lepší život
Číslo: 2022/ 05 – jar III
Vydané: 9.5.2022
Náklad: 28.000 výtlačkov
Ďalšie číslo vyjde v júni 2022
Ročník XXII, vychádza mesačne
Zdarma pre obyvateľov rodinných domov 
v mestách Michalovce, Trebišov, Humenné, 
Vranov n./Topľou a zároveň mestá a obce 
distribučnej oblasti SEVER.

Vydavateľstvo:
Môj Východ s.r.o.,
Jantárová 30, Košice
IČO: 46 817 492
Registrácia: EV 3024/09
info@vilka.sk, 0907 923 374

www.vilka.sk
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Rozvoz až pred dvereRozvoz až pred dvereRozvoz až pred dvere

SKLENÁRSTVO – VEĽKOOBCHODNÉ CENY

www.tophlinik.sk        OBJEDNAVKY@TOPHLINIK.SK        0908 042 002
SKLO SKLADOM – rýchle dodacie doby

KLASICKÉ SKLO      BEZPEČNOSTNÉ SKLÁ      LACOBEL      ZRKADLÁ      HLINÍKOVÉ PROFILY

SKLO
do domu
zábradlia
nábytku
záhrady

Zľavy pre firmy
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„Láska je ako vietor. Nemôžete ju vidieť, 
ale cítite ju.” Nicholas SparksBECA
FÚKANÉ TEPELNÉ IZOLÁCIE

Ako na to? Fúkanou izoláciou.
Na miesto realizácie dovezieme materiál 
balený  vo vreciach. Na špeciálny stroj 
umiestnený na dvore pripojíme hadicu 
dlhú 40m, ktorou dopravujeme – fúka-
me  materiál na požadované miesto. 
Napríklad do stropu, do strechy, rôznych 
stavebných dutín atď.   
Je viac druhov fúkanej izolácie. Bežne 
dostupné a používané sú fúkané vaty na 
báze skla napr. CLIMAGLASS W alebo, 
alebo CLIMASTONE. Prírodné izolácie na 
báze drevovlákna napr. CLIMAWOOD  a 
najčastejšie používané celulózové izo-
lácie napr. CLIMATIZER PLUS. Skladom 
držíme všetky uvedené druhy.
Ako sa zatepľuje strecha na „kocke“
Tieto domy majú nízku pultovú /spá-
dovú/ strechu. Pod takouto strechou sa 
nachádza spravidla veľmi nízka, ťažko 
prielezná povala.  Systém zateplenia 
spočíva v tom, že podlahu, na povale /
strop/ nafúkame rovnomernú  vrst-
vu izolácie spravidla 15 - 40 cm. Táto 
vrstva, bude účinne zabraňovať úniku 
tepla v zime a prehrievaniu domu v lete.  
Hlavná výhoda fúkanej izolácie spočíva 
v tom, že vieme zatepliť aj ťažko prístup-
né miesta, v najnižšej časti strechy. „Kde 
nevojde chlap, tam sa zmestí rúra .“  
Izoláciu môžeme fúkať, aj na staré vrstvy 
napr. na starú vatu, perlitové vankúše, 
škváru... Ak do strechy nie je žiadny ot-
vor, tak vám ho šikovne vyhotovíme. Pri 
týchto typoch striech, je taktiež  dôležité  
správne odvetranie. 

Zateplenie trámového stropu
Máte starší dom, s vysokou povalou? V 
takýchto domoch sú najčastejšie stropy 
drevené, trámové s dutinou vysokou 15 
- 20cm. Zriedkavo aj vyššou.  Na vrchu 
môže byť napr. škvarobetónový  poter, 
hlinená mazanina, heraklit, alebo iba 
holé dosky.  V strope, medzi stropnými 
hranolmi sa nachádzajú prázdne dutiny, 
ktoré sa priam pýtajú vyplniť tepelnou 
izoláciu.  Najjednoduchšie a najefektív-
nejšie, je nafúkať ich. Z celého stropu 
vyberieme, dve, tri, štyri... dosky. Nie 
je nutné rozobrať celý strop, ako pri 
zateplení klasickou vatou. Poter odstrá-
nime iba nad doskou, ktorú potrebujeme 
vybrať.  Po zateplení zostáva takáto 
povala naďalej pochôdzna, ďalej slúži 
ako skladový priestor.  Touto metódou je 
možné zatepliť aj podkrovia na starších 
domoch.

A skúsenosti? „Po nás príde poštárka s 
preplatkom za plyn.“
V domoch je citeľne teplejšie ihneď po 
realizácii. Kotol nezapína tak často, 
preto je nižšia spotreba plynu. Celkom 
sa odstráni, alebo sa výrazne obmedzí 
tvorba plesní v kútoch na strope. Táto 
metóda veľmi účinne zabraňuje pre-
hrievaniu stavieb v lete.  Dobre zatep-
lenú stavbu spoznáte podľa toho, že sa 
na streche udrží sneh.
Koľko to stojí? 
Za zateplenie bežného staršieho rodin-
ného domu, cca 100m2, v závislosti na 
type, hrúbke  izolácie, množstve príprav-
ných prác, sa kompletná cena fúkanej 
izolácie pohybuje okolo, alebo nad 
1.000,- EUR, čo predstavuje zlomok ceny 
zateplenia fasády, no úspora tepla je 
veľmi podobná.  Realizácia trvá spravi-
dla jeden deň.

V tomto článku sa zameráme na zateplenie stropov a striech, starších rodinných domov 
a budov. Dávno takéto zateplenie nikto neriešil, lebo energie boli lacné.  Predstavíme Vám 
najčastejšie prípady takého zateplenia.

Ing. Peter Beca
BECA IZOLÁCIE s.r.o. 
Hlavná 111/91, 076 14 Michaľany

0907 540 875 • beca@beca.sk
www.beca.sk

Cez nezateplený strop 
uniká najviac tepla

Autor článku:   Ing. Peter Beca, majiteľ  BECA IZOLÁCIE s.r.o.

Poznámka redakcie:  fi rma BECA IZOLÁCIE,  patrí medzi našich najstarších 
klientov a v našich novinách, inzeruje nepretržite od roku 2005.
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