veľký radca
Kto hľadá,
nájde
Tak ako pri každej investícii, neuspokojte sa
s ponukou iba od jednej firmy. Výhodné
ponuky a reči o »mimo
riadnych zľavách iba
pre vás« berte s rezervou. Skôr sa spoľahnite
sa referencie tých, pre
ktorých už konkrétna
firma podobnú zákazku
urobila.

neviete ani predstaviť, aké vy
chytávky – posuvné vešiaky,
drôtené košíky, ne
štandardné
rozmery zásuviek, priehradky
na drobné predmety – vám
umožnia udržia
vať poriadok
v skrini a mať prehľad o všet
kom, čo budete potrebovať.
V racionálne rozčlenenej skri
ni bude miesto pre všetko.

Tretia výhoda:
umiestnenie

O tom, že vstavané skrine sú
rovnocenným bytovým za
riadením, svedčí fakt, že ich
v súčasnosti možno nájsť
vo všetkých miestnostiach.
Od vstupných priestorov cez
kuchyne, obývacie izby až
po spálne a detské či študent
ské izby. Práve ich vnútorné
členenie umožňuje, aby sme
do nich ukladali to, čím je
konkrétna miestnosť špecific
ká. Od topánok, prostriedkov
na upratovanie cez oblečenie
a lôžkoviny až po knižnice,
boxy pre hračky a športový
výstroj. Nehovoriac o tom, že
do skrine dokážete v malých
bytoch »upratať« aj posteľ.
Pre lepšiu orientáciu sú skrine
vybavené vnútorným osvet
lením – LED páskami alebo
LED diódami. Samozrejme,
osvetlenie musí namontovať
kvalifikovaný elektrotechnik.
Vyžadujte aj certifikát o tom,
za akých podmienok môže
byť osvetlenie nainštalované
do konkrétneho priestoru.

Štvrtá výhoda:
dizajn

Jarné upratovanie. Pre mnohých to býva poriadny
strašiak, pre iných dôvod, prečo sa konečne zbaviť
množstva nepotrebných vecí. Sú ale aj takí, ktorí vďaka
prevetraniu všetkých kútov v byte alebo rodinnom
dome začnú hľadať odpoveď na otázku, kam a ako
uložiť množstvo užitočných a potrebných vecí.

U

pratovať vám nepomô
žeme, ani spolu s vami
nebudeme triediť ro
dinné poklady, ktoré už roky
svedomito prekladáte z miesta
na miesto s tým, že ich čas ur
čite ešte príde. Skôr vám poradí
me, ako a kam to všetko uložiť.
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 ynikajúcim riešením sú vsta
V
vané skrine.
Moderné vstavané skrine už
dávno nie sú tými unifikovaný
mi úložnými priestormi s uma
kartovými dverami, ktoré sme
poznali z chodieb starých pa
nelových bytov. Naopak. K
 aždý

kus je originál, ktorý bude
presne odrážať vaše potreby.

Prvá výhoda:
rozmery

Vstavaná skriňa sa vyrába na mie
ru. Môže byť úzka a vyplniť na
príklad výklenok v stene alebo
opačne – zaplniť celú stenu a vy
tvoriť centrálny úložný priestor.
Aj jej výška sa môže prispôsobiť
tomu, kde bude stáť. Môže byť rov
ná – od podlahy až po strop, ale aj
zošikmená, aby bol v maximálnej

miere využitý priestor napríklad
v podkroví alebo pod schodmi.
To isté platí aj o hĺbke skrine.
Môžete ju prispôsobiť predme
tom, ktoré do nej budete ukladať.
Ak máte doma chlapov ako hory,
asi ste už zistili, že zavesiť oblek
na ramienko do klasickej skrine
tak, aby nenarážal na zadnú stenu
alebo nekomplikoval zatváranie
dverí, môže byť problém.
Pri montáži vstavanej skrine nie
sú prekážkou ani krivé steny ale
bo atypické rozmery miestností.

Druhá výhoda:
vnútorné členenie

Teraz ešte neviete, čo budete
chcieť do skrine ukladať. Mož
no to budú atypické predme
ty – napríklad lyže, vysávač,
žehliaca doska. Je preto veľkou
výhodou, že vnútorné členenie
vstavaných skríň je variabilné.
Vysvetlite pracovníkom firmy,
ktorá bude skriňu montovať, čo
do nej chcete dávať. Odborníci
vám poradia na základe dote
rajších skúseností, môžu vám
ponúknuť aj počítačovú simu
láciu, ako bude váš nový úlož
ný priestor vyzerať. M
 ožno si

Investícia,
ktorá sa oplatí

Cena vstavaných skríň sa
líši v závislosti od niekoľkých faktorov – napríklad
od veľkosti, zvoleného
materiálu, vnútorného
vybavenia. Každý dodávateľ vám urobí predbežnú
kalkuláciu, z ktorej môžete vychádzať. Aj v prípade,
že momentálne nemáte
peniaze na takú, aká sa
vám páči, neznamená
to, že musíte ustupovať
od svojich predstáv.
Na finančnom trhu iste
nájdete spoločnosť, ktorá
vám poskytne úver aj
na financovanie vstavanej
skrine.

Vstavané skrine vám ponúkajú:

G moderný vzhľad
G racionálne a prehľadné využitie vnútorných priestorov
G optimálne využitie miestností aj netradičných pôdorysov
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Znásobte si odkladací
priestor

Skrátka a dobre – tam, kam sa
štandardná skriňa nezmestí,
bez problémov postavíte vsta
vanú skriňu, a získate nečaka
ne veľký úložný priestor. Dôle
žitý je aj fakt, že posuvné dvere
skrine nezasahujú do priestoru
a nezavadzajú.

Vstavané skrine zvyšujú nie
len funkčnosť, ale aj estetiku
bývania. Už aj preto, lebo sa
vyrábajú z rôznych mate
riálov, v mnohých farebných

spracovaniach. Môžete zvoliť
prírodnú farbu dreveného ma
sívu, jemné tóny, ktoré budú
ladiť s ostatným bytovým za
riadením, ale ak máte odvahu,
vstavaná skriňa sa môže stať
originálnym solitérom s vý
razne odlišnou farbou, vzo
rovaním alebo netradičnou
fototapetou.
Z praktického hľadiska sa veľmi
často do dverí skríň umiestňujú
aj zrkadlá. Odborníci odpo
rúčajú polepiť zrkadlové plochy
priesvitnou bezpečnostnou fó
liou, ktorá v prípade, že sa zrka
dlo rozbije, zabráni poraneniu
tých, ktorí stoja v jeho blízkosti.
Zrkadlá opticky zväčšujú pries
tor, odrážajú svetlo, čo ocení
te najmä v malých a tmavých
miestnostiach. A nielen to. Uis
tiť sa pohľadom do zrkadla, že
nielen váš byt, ale aj vy ste pri
odchode z domu ako zo žurná
lu, zvýši sebavedomie každého
z nás.

Financujeme
bývanie

Aj bez založenia
nehnuteľnosti
Po dlhých rokoch v panelákovom
byte sme sa rozhodli pre zmenu. Staré bytové jadro musí preč, kúpeľňu
zmodernizujeme, dorobíme sprchovací kút, dáme si vyrobiť vstavané
skrine a novú kuchynskú linku. Poradíte nám, ako toto všetko výhodne
prefinancujeme?

manželia Volyňskí
Lišiak radí:

Možností je viacero. Môžete si vybrať
z množstva bankových ponúk.
Jednou z najlepších je tá od Prvej
stavebnej sporiteľne. Líder na slovenskom trhu stavebného sporenia vám
poskytne až do 15-tisíc € bez zabezpečenia nehnuteľnosťou aj v prípade,
ak ešte nemáte uzatvorenú zmluvu
o stavebnom sporení. Dokonca tiež
vtedy, ak nesplácate alebo ste nikdy
nesplácali žiaden úver. Inak povedané, požičiame vám aj v prípade, ak
ste pre nás úplne „neznámi klienti“.
Podmienkou je len to, aby ste disponovali dostatočne vysokým príjmom
na uhrádzanie splátok úveru.
Ak potrebujete viac a patríte k našim
sporiacim klientom, Prvá stavebná
sporiteľňa vám poskytne financie až
do výšky 50-tisíc €
bez toho, aby ste
úver museli založiť svojím bytom,
rodinným domom
alebo, povedzme,
stavebným pozemkom. Ako manželia
nebudete potrebovať ani ručiteľa!
Stačí len,
ak preukážete,
že máte
na zodpovedné splácanie svojho
záväzku. Navyše, splátka
tohto úveru
je vzhľadom
na priaznivý
úrok a až
30-ročnú
dobu splácania
naozaj nízka.

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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