veľký radca

Vstavaná skriňa: poriadok na mieru
Miesta najmä v panelákových bytoch nikdy nie je nazvyš,
ale aj rodinný dom si zaslúži úsporné a prehľadné riešenie
úložných priestorov. Vstavané skrine sú elegantným
východiskom pre tých, ktorí chcú mať vo veciach
poriadok a túžia po väčšom životnom priestore.

Z

ákladom pre udržanie poriadku vo
viacčlennej domácnosti či v malom
byte je mať systém. A práve toto
slovo je synonymom pre vstavané skrine,
ktoré si nachádzajú stále viac priaznivcov.
Mať takýto kus nábytku urobený na mieru už dávno nie je záležitosťou luxusu, ale
neraz aj nevyhnutnosti. Šikovný majster
vám vytvorí skriňu presne podľa vašich
potrieb a využije neraz úzke či atypické
zákutia vášho bytu alebo domu. V neposlednom rade je to takmer nekonečné
množstvo variácií členenia vnútorného
priestoru. Kde ale začať, keď sa už pre
vstavanú skriňu rozhodneme a aké sú
naše možnosti?

Skrine podľa
vášho gusta

Hovoriť o vstavaných skriniach len ako
o preglejke putujúcej po koľajničkách by
bolo príliš zjednodušené. Súčasné trendy
ponúkajú veľmi sofistikované vnútorné vybavenie, mnoho »vychytávok« a aj
po dizajnovej stránke môže byť veľká vstavaná skriňa skutočným skvostom vášho
obydlia. Šikovní majstri si poradia takmer
s každou nástrahou a ani krivé steny alebo
atypické rozmery izieb nie sú prekážkou.

Aj malý
priestor
skrýva veľké
možnosti.

Financujeme
bývanie
Radí
Ing. Kamil
Timura
riaditeľ odbytu
Prvej stavebnej
sporiteľne

dobrE vedieť
LAMINO (LTD) – laminovaná drevotrieska je najbežnejším materiálom.
Okrem imitácií dreva sú v ponuke aj
uni farby. Známymi výhodami drevotriesky sú tiež odolnosť či jednoduchá
údržba. Vďaka vývoju technológie sú
na nerozoznanie od prírodných dýh.

možnosť, skontaktujte sa s ľuďmi, ktorí už
od dotyčného majstra majú skriňu a pýtajte sa na kvalitu práce. O profesionalite majstra svedčí nielen ukážková práca
a dodržiavanie termínov, ale aj následný
servis či riešenie reklamácií.
Samozrejme, netreba hneď kupovať skrine od podlahy po strop. Možno práve pre
vaše potreby bude výhodnejší otvorený
policový systém, vďaka ktorému perfektne využijete rohy nielen v chodbe, ale napríklad i v obývacej izbe, kde môžete
vystaviť svoje knihy či suveníry.

Úroky a poistku
zaplatíme za vás

DYHOVANÉ DOSKY sú alternatívou
pre milovníkov prírodných materiálov, ktorí sú ochotní venovať im
potrebnú starostlivosť.
PLAST A SKLO sa pre ich žiarivé
farby často využívajú do moderných
interiérov. Na výber je priehľadné
plexisklo s názvom perspex, lesklé
lakované sklo lacobel alebo jeho matná alternatíva matelac. Sklo (aj plexi)
je elegantné a ľahko sa čistí. Matný
povrch navyše nie je citlivý na odtlačky prstov.

Svoje
starosti
zverte
Viacúčelové
odborníkom
vnútorné vybavenie
 Ak sa rozhodnete pre menšiu
To, koľko miesta zísalebo
väčšiu investíciu do svojho býkate, sa odvíja najmä
vania, využite rady odborníkov. Podeľte
od vnútorného členenia skrine. V ponuke sa o svoje predstavy so špecialistami.Nikto
je široká paleta políc, predsa nemôže vedieť všetko. Ale je dôležité nájsť toho, kto je vo svojom odbore
vešiakov,
zásuviek
jednotkou. Hľadajte referencie, pýtajte si
z rôznych materiálov
– od dreva cez drekatalóg vykonaných prác a dobrým povotriesku až po drôt.
mocníkom môže byť aj internet alebo
Pomocníkom pri členení
ohlasy vašich známych, ktorí
priestoru by malo byť to,
sú so vstavanou skriňou
čo chcete do nej ukladať – či
spokojní.
dlhé kabáty, poskladané oble-

S manželkou žijeme v rodinnom dome. Pod schodmi aj
v podkroví máme množstvo
nevyužitého priestoru. Radi
by sme si dali spraviť vstavané
skrine na mieru. Myslíte, že
na financovanie nášho zámeru
môžeme využiť aj stavebné
sporenie, keďže sme si vlani
uzatvorili zmluvu o stavebnom sporení v Prvej stavebnej
sporiteľni?

manželia Skoncovci

ZRKADLO ako výplň dverí nahradí
samostatné veľké zrkadlo, opticky
zväčšuje priestor. Nepriehľadné sklá
a zrkadlá by mali byť opatrené bezpečnostnou fóliou, ktorá v prípade
rozbitia zabráni rozsypaniu črepov
a poraneniu.

Navrhujem vám využiť medziúver
s ručiteľom. Vaše doterajšie
sporenie sa odrazí na nižšej
úrokovej sadzbe. Keďže ste
manželia, ručiteľom môže byť
jeden z vás, takže nebudete
potrebovať žiadnu ďalšiu osobu.
A ak o medziúver požiadate
do konca apríla 2014, máme
pre vás pripravených niekoľko
naozaj zaujímavých výhod. Počas
celej doby splácania zaplatíme
za vás vždy v decembri úroky
z vášho medziúveru. Vďaka tomu,
v závislosti od výšky, typu a dĺžky
splácania svojho medziúveru,
ušetríte stovky eur. A dáme vám aj
darček v podobe sprostredkovania
Unikátneho poistenia vašej
domácnosti, pričom prvé dva roky
poistného zaplatíme za vás. Určite
uznáte, že nadštandardne sa
zabezpečiť pred neočakávanými
udalosťami na 24 mesiacov grátis
je predsa rozumné.

FOTOTAPETY A VZOROVANÉ FÓLIE
uspokoja zákazníkov, ktorí túžia
po niečom, čo sa tak často nevidí.
Používajú sa fotografie zo svetových
fotobánk. Zvlášť moderné sú veľké
kvety, rastliny, čierno-biele grafické
vzory či motívy svetoznámych miest.

čenie, drobnosti v škatuliach alebo
veľkorozmerné kufre. Šikovnou voľbou
sú aj zabudované zásuvky v podobe malej komody. Seriózna firma vám poradí na základe vlastných skúseností, ale
môže vám ponúknuť aj počítačovú simuláciu, ako bude váš nový úložný priestor
vyzerať.

Vstavaná skriňa
môže byť dizajnovou ozdobou vášho
príbytku.

Čo kus,
to zaručený originál
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Čo je v cene?
Cenná rada
na záver

Správny systém
zaručí poriadok
vo všetkých vašich
veciach.

 Príliš úzke dvere na vstavanej skrini
neumožnia dobrý prístup k uloženým veciam.
 Príliš široké zas otvoria naraz veľkú časť skrine
a navyše môžu byť ťažké alebo zle manipulovateľné.
 Netreba tiež zabúdať na priestor pred
skriňou a na bezproblémový prístup k veciam.
 Minimálna odporúčaná dĺžka, ktorá by mala
ostať pred skriňou voľná, je 90 centimetrov.

Inzercia

To, koľko zaplatíte, záleží
vždy na výrobcovi, no
spravidla je v definitívnej
kalkulácii zahrnuté:
 ZAMERANIE
 MATERIÁL
 POČÍTAČOVÝ GRAFICKÝ
NÁVRH
 DOPRAVA
 MONTÁŽ

Foto: Fotolia (3)

Tu sa dostávame k prvému kroku – výber
zhotoviteľa. Renomované štúdiá vám pripravia nielen návrh a cenovú kalkuláciu,
ale ponúknu aj širokú paletu materiálov.
Pýtajte si aj katalóg s už zrealizovanými
prácami. Samozrejmosťou je možnosť
vykonané práce reklamovať. Ak sa chcete
obrátiť na drobného remeselníka, nebojte sa pýtať známych, hľadajte referencie
na internete alebo vo svojom okolí a aj tí
najmenší podnikatelia už mávajú nafotený katalóg so svojou prácou. Ak máte

Odborníci odporúčajú pred inštaláciou
vstavanej skrine vytapetovať zadnú stenu,
aby ste zabránili olupovaniu či ošuchovaniu omietky. Osádzanie zadnej steny
je zbytočné, pretože by sa za ňou držalo vlhko, prach a prípadne »zablúdený«
hmyz, a čistenie je v týchto priestoroch
nemožné. Vstavané skrine sa vyrábajú
z rôznych materiálov, v mnohých farebných spracovaniach. Od zvolených materiálov a množstva vnútorného vybavenia sa odvíja aj cena. Medzi najdrahšie
riešenia patria zrkadlové posuvné dvere
a dvere z moderných materiálov. Niektorí
výrobcovia ponúkajú aj dekor s pestrou
či štýlovou potlačou, riešením pre nerozhodných sú špeciálne nálepky na dvere,
ktoré môžete časom odstrániť. 

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