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Žijeme ve
století vinylu.
Rozhovor s Davidem Veselým
ze společnosti Supellex.

Kaštanová
sokolovská

BETONOVÉ VÝROBKY S FANTAZIÍ

VENKOVNÍ DLAŽBY

ZDICÍ A SVAHOVÉ TVÁRNICE

LAVIČKY A KVĚTINÁČE

PALISÁDY A SCHODY

Inspirujte se na WWW.PRESBETON.CZ

Vážení
zákazníci,
milí přátelé,

Bydli a panuj. Tak zní hlavní
motto image kampaně
našeho centra, kterou jste
možná zaznamenali
na venkovních reklamních
plochách po celém Brně
nebo na internetu. Bydli
a panuj zároveň odráží
filozofii brněnského
Centra bydlení a designu
Kaštanová, stejně jako
Studia bydlení a designu
Sokolovská, které najdete
v pražském Karlíně.
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Především Kaštanová vám přináší

pohled
OKA

8

na aktuální novinky
showroomů a Centra hrubé výstavby.

královský výběr v oblasti exteriérů
a interiérů staveb, zastoupený
značkami, které patří k tomu
nejlepšímu ve svém oboru. Sílu
Kaštanové vnímám především
v jejím zázemí. Nechci se rouhat, ale
tolik odborníků a časem prověřených
řešení ze stavebnictví a interiérového
designu na jednom místě, to nemá
v České republice obdoby.

mezi čtyřma
OČIMA

Zejména pro lepší orientaci
v nabídce showroomů a unikátního
konceptu v podobě Centra hrubé
výstavby na Kaštanové vychází
historicky první vydání našeho
magazínu, který jsme nazvali
jednoduše: OKO. Nejen křížovkáři
vědí, že oko je čidlo zraku a ten
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s Milanem Kubáčem z PRESBETONU
a Davidem Veselým ze společnosti SUPELLEX.

hraje v oblasti estetiky, designu
i architektury nezastupitelnou roli.
Aktuální OKO vám přináší pohled
na zajímavé novinky ve čtrnácti
showroomech i u všech partnerů
v Centru hrubé výstavby. V rámci
rubriky Mezi čtyřma očima najdete
rozhovory s jednatelem společnosti

v ZORNÉM
ve schodištích
poli trendy
a Chytrá zeď.

16-17

Supellex Davidem Veselým,
či s obchodním ředitelem
společnosti PRESBETON Milanem
Kubáčem. V zorném poli OKA pak
tentokrát uvízlo zajímavé povídání
o trendech ve schodištích
a revoluční Chytré zdi.
Na závěr mi dovolte, abych vám
popřál příjemné léto, které si můžete
zpříjemnit třeba u osvěžujícího
drinku v Café Kaštanová.

Náš tým odborníků
se neustále rozrůstá.

Mějte se fajn.

Radek Černý
majitel Centra bydlení
a designu Kaštanová
Kaštanová 515/125a, 620 00 Brno-Tuřany, Česká republika

kastanova.cz

pohled OKA Když přilepíme OKO k výlohám showroomů
na Kaštanové, jsme svědky činorodé aktivity. V HIFI media hrají repráky
nové akvizice Dynaudio, v Hormenu jako polárka září designové závěsné
svítidlo RINNGO S, v Optimalu víří hvězdný prach, v DEHU učí vařit
v kuchyních Schüller každého a Supellex dělá z teras obývací pokoje.
To nejdůležitější je zkrátka OKU viditelné.

Rinngo S
Star mezi závěsnými svítidly září
v nabídce HORMEN.

Nová designovka rozzářila showroom
společnosti HORMEN. Konkrétně kruhové

Ikony mezi
repráky.
Dynaudio nově v HIFI MEDIA.

závěsné LED svítidlo Rinngo S - dostupné
ve 26 barevných odstínech - z hliníkového profilu
a ocelového plechu s difuzorem ze satinového
plexi pro dosažení měkkého příjemného světla.
Designové svítidlo je standardně vybaveno
elektronickým nebo stmívatelným elektronickým
předřadníkem. Být vámi, posvítili bychom
si na to!

Pro věhlasnou dánskou značku
špičkových reproduktorů
si mohou nyní přijet zákazníci
na Kaštanovou do HIFI MEDIA.
A mohou si odvézt kromě
vestavných reproduktorů
do SDK podhledů či příček
také high endové solitérní
reprosoustavy vyvedené
v exkluzivních designech
exotických dřevin.
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Koberce Stardust od Jab Anstoetz
rozvířily portfolio značky
Optimal Interier Design.

Koberce,
které umí
nejen létat.

Ví se, že pro tapety, dekorační a potahové
látky či koberce se jezdí do Optimalu.
Legendární německý výrobce koberců
Jab Anstoetz nyní obohatil nabídku Optimal
Interier Design o ručně zpracované kusové
koberce Stardust s průvodním motivem
barevného hvězdného prachu. Tento
motiv odráží letošní trend velice jemných
barevných přechodů. Ostatně koberce
Stardust jsou tvořeny paletou hned
42 barev, kterou podtrhuje charakteristický
luxusní lesk viskózy. Přiznejte barvu!
Že vás zaujaly?

Udělejte si z terasy
váš druhý obývák!

Supellex uvádí na trh
terasu z prken Relazzo.

Žádné trhliny v materiálu, žádné třísky, protiskluzová úprava funkční i za mokra, nenáročná údržba
a velmi dlouhá životnost. Tyto výhody s sebou přináší terasový systém Relazzo určený pro venkovní
použití, který nyní můžete naleznout „na pultech“ Supellexu - jinak rovněž experta na podlahoviny.
Všechny tři produktové řady Relazzo puro, Relazzo finello&naturo a Relazzo coro&calmo jsou
k dispozici s různými úpravami povrchů, v atraktivních barvách i různě kombinovatelných šířkách.
A pokud se ptáte na jednoduchost pokládky, pak odpověď zní jednoduše: je díky široké škále
profilů terasových prken prostě jednoduchá.

Keraservis přináší
italský design a kvalitu.
Velkoformátové dlažby Marvel XL dodají jedinečnost
vašemu prostoru.
Mistrovské dílo z produkce italského výrobce keramiky Atlas
Concorde, velkoformátové dlažby Marvel XL v rozměrech 120x240 cm
a 120x120 cm rozšíří vaše obzory, dodají majestátnost interiérové
i exteriérové architektuře. Vzhled mramoru zajistí působivý vizuální
dojem s nádechem luxusu v komerčních i soukromých rezidencích,
wellness centrech, hotelech apod. Design mramoru umožňuje
bezproblémové plánování instalace, její jednoduchost a kontinuitu.
Arrivederci v Keraservisu.
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Oslňující
krása
skrytých
zárubní.
Luxusní interiérové dveře značky
Pivato nyní nabízí TP Euroservis.
Nutno dodat, že jako jediný, neboť
TP Euroservis je výhradním
distributorem tradiční italské značky
Pivato pro Českou a Slovenskou
republiku. Skryté zárubně s dveřmi
značky Pivato z kolekce Leggera
mají ambici uspokojit potřeby i těch,
kteří si potrpí na ty nejmenší detaily.

Na této zahradě
sekat trávník
nemusíte.
Vertikální kaskádové
zahrady od společnosti
Němec jsou pýchou
mnoha interiérů.

Společnost Němec, jejíž showroom nemůže
na Kaštanové také chybět, je spíše známa
svými luxusními povrchy, v nichž
ve svém oboru vystoupala až na pomyslný
Olymp. Avšak neméně úspěšný je Němec
v realizacích vertikálních zahrad, které
dokážou přetvořit prázdné interiéry
kancelářských budov v les, park či zahradu.
Na základě získaných zkušeností společnost
Němec přišla s novou generací vertikálních
zahrad - kaskádovými zahradami. Ty dnes
tvoří například kancelářskou budovu Corso
Court v pražském Karlíně, navrženou světově
uznávaným architektem Ricardem Bofillem.
Vertikální kaskádové zahrady v sobě spojují
hned několik výhod: minimální nárok
na servis, desetiletou garanci, jednoduchou
realizaci anebo, což ocení zejména milovníci
floristiky, velké množství rostlin k výběru.
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DEHO představuje
kvalitní německé
kuchyně.
V kuchyni značky Schüller to sluší každému.
Společnost DEHO, specialista na poradenskou
činnost v oblasti kuchyní a kompletních interiérů,
nabízí kuchyně jednoho z největších německých
výrobců. Moderní design, kování nejvyšší kvality
a precizní provedení - to vše za velmi příznivou cenu.
Kuchyně Schüller si zaslouží vaši pozornost také díky
široké škále designů a barev kuchyňských dvířek
od moderního stylu přes country až po originální
německý Landhaus. Dobrou chuť v kuchyni Schüller.

Mapei šetří váš čas díky
technologii Fast Track
Ready System.
Méně práce, respektive nižší počet pracovních kroků, a tím i kratší čas potřebný
k realizaci. Tyto výhody přináší nová technologie společnosti Mapei: Fast
Track Ready System, která byla vyvinuta v jedné z 18 výzkumných a vývojových
laboratoří v USA. Výrobky s touto technologií lze využít například při pokládce
obkladů a dlažeb z keramiky a přírodního kamene nebo opravách podlah
ve veřejných a občanských prostorách či stavbách.

Mějte garážová vrata
pod kontrolou.
LOMAX má chytrý ovladač.
Určitě jste i vy už zažili ten moment, kdy jste seděli v pohodlí svého
domova a položili jste si otázku: „Zavřel(a) jsem vrata od garáže?“ Nyní
už nemusíte chodit vrata kontrolovat. LOMAX má chytrý ovladač, který
hlídá vrata za vás! Nový, krásný a praktický ovladač DIGITAL 663 vám
ukáže, v jaké poloze vrata jsou. Je to snadné. Červená dioda = otevřeno,
svítí-li dioda zeleně, jsou vrata zavřená. Mějte i vy garážová vrata
pod kontrolou!
Lomax. To jsou zkrátka vyladěná garážová vrata...
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mezi čtyřma OČIMA

David Veselý Supellex

Žijeme
ve století
vinylu.
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Ne. David Veselý není DJ, jak by se mohlo
podle nadpisu tohoto rozhovoru zdát, ale
jednatel společnosti Supellex a expert
na podlahoviny v jedné osobě. “Trh
s podlahovinami prošel za posledních
dvanáct let velmi turbulentním obdobím.
V době, kdy jsme Supellex zakládali, letěly
naprosto jiné materiály než v současné době.
Toto období se dá nazvat stoletím vinylu ten nyní vládne prodeji v podlahovinách,”
říká tento energický pětačtyřicátník.

produktové portfolio, aby byl následný výběr
podlahy pro zákazníky nejen prací,
ale i zábavou.

návštěvnosti překonali hranici dvaceti koncových zákazníků denně, což pro nás bylo před
rokem nemyslitelné.

Čili dalo by se říct, že typickým
zákazníkem Supellexu jsou spíše
odborníci?
Přestože jsou našimi stěžejními zákazníky
především realizační společnosti, architekti
a designéři, nepodceňujeme ani propojenost
s koncovým zákazníkem. I tomu věnujeme
speciální péči.

Vraťme se zpět k vašemu sortimentu.
Do budoucna je pro nás klíčové budování
privátních značek. Mluvím o kolekcích
DesignTime, DesignTex a DesignArt, které
jsme vypiplali od píky a dnes jsou na našem
trhu jedinečné a nezaměnitelné.

Jaké vlastnosti jsou u podlahovin
ty nejdůležitější?
Dá se říct, že je to skloubení tří parametrů:
životnosti, ekologičnosti a nízké nároky na
údržbu.

Také jste podlehl vinylovému
trendu?
Pokud se na to nebudu dívat jako obchodník,
pak vás možná překvapím. Mojí srdeční záležitostí jsou dřevěné podlahy. Je to dáno mojí
profesní kariérou, která se deset let profilovala
ve společnosti Bona. Ta je úzce spjata
se dřevem.
Vaše portfolio samozřejmě zahrnuje i dřevěné podlahy. Když se řekne
Supellex bestseller, co vás napadne
jako první?
Jednoznačně stříhačka laminátu, kterou jsme
uvedli na český trh přibližně před deseti lety
a prodeje se pohybovaly v řádech stovek kusů
měsíčně. Bohužel, dnes již tento produkt nikdo
nezná. Doba se neustále zrychluje, a tak co
dříve v rámci exkluzivity vydrželo rok, to je dnes
otázkou řádu týdnů, maximálně měsíců.
Jakou roli dnes vlastně hrají podlahy při zařizování českých domácností?
Díky za nahrávku:) Ale vážně. Podlahy jsou věcí
k dennímu užívání a zároveň velmi ovlivňují
celkový dojem interiéru. Je to první interiérový
prvek, který vidíte při vstupu do bytu či domu.
Takže si na volbě podlahy dávají
zákazníci o to více záležet.
Velmi. Převážná většina zákazníků oslovuje
na výběr podlahovin architekty a designéry,
se kterými řeší nejenom vzhled podlahy, ale
i technické parametry. My věnujeme designérům velkou péči. Provedeme je našimi
showroomy, představíme jim kompletní

Jakým způsobem ovlivňuje vlastní
nákup osoba prodejce?
Lidé jsou klíč. Naše firma klade důraz na vzdělávání zaměstnanců. Požadujeme komplexní
znalost produktů, procesů a obchodních
dovedností - skladníkem počínaje a obchodně-technickým poradcem konče. Bez neustálého
vzdělávání se nejsme schopni pohnout úspěšně dál. Toho jsme si vědomi.
Supellex sídlil na Kaštanové vlastně
ještě předtím, než vzniklo samotné
Centrum. Změnilo se tím pro vás
něco?
Ano, změnilo. Zásadně. Až Centrum Kaštanová
přineslo klientovi komplexní nabídku produktů
a servisu od začátku do konce výstavby rodinných domů či komerčních prostor. Zároveň
nám poskytlo možnost využít služeb centra
ke zkvalitnění servisu zákazníkům. V tuto chvíli
Centrum Kaštanová považujeme za jedno
z jedinečných center v rámci celé ČR.
Zdá se, že Kaštanová po prvním roce
existence začíná naplňovat své cíle,
tedy synergicky propojovat nabídku
všech partnerů.
Nemůžu mluvit za ostatní, ale pro Supellex je
to funkční model. I díky tomu jsme v průměrné

Ve vašem portfoliu je kromě
renomovaných značek jako je
německý Egger či belgický Quick-Step
také tuzemská Fatra Napajedla.
Dokáže vůbec český výrobce
konkurovat těm z etablovaných trhů?
Ano dokáže, ale problém je někde jinde. Díky
svému monopolnímu postavení na českém
trhu v oblasti výroby vinylů, dochází k tomu,
že kvalita produktů převyšuje úroveň obchodní
politiky.
Ve vaší nabídce naleznou zákazníci
i koberce. Je to pro vás pouze doplňkový produkt nebo na něm stavíte
stejně jako na podlahovinách?
Koberce nebyly před pár lety pro nás tak
důležitou komoditou jako ostatní produkty,
ovšem v současné době si jako velkoobchod
nemůžeme dovolit jakoukoliv podlahovinu
opomíjet.
Osobně vnímám, že koberce v mnoha
domácnostech ustupují. Je to pouze
můj subjektivní dojem?
Dá se říct, že koberce si neustále drží svůj podíl
na trhu, a své zákazníky si najdou.
Jaké druhy koberců jsou
na vzestupu?
Trendy v sektoru koberců se mění velmi rychle
a každý rok je to jinak. Já osobně vnímám
vzestup koberců té nejvyšší kvality. V našem
případě tomu zajisté pomáhá i pěkná prezentace těchto koberců na našich luxusních
showroomech.
Koberce nabízí i další ze showroomů
v Centru Kaštanová - Optimal Design.
Není to střet zájmů?
Ne, ke střetu zájmů nedochází. Přece jenom
zaměření firmy Optimal Design je zcela jiné.
Každopádně bych si dovolil podotknout, že po
vizuální stránce je showroom této firmy velice
vydařený. Opravdu smekám.
Supellex je zastoupen i v příbuzném
projektu, tedy studiu Sokolovská
v pražském Karlíně. Co vás vedlo
k tomu, že jste jeho součástí?
Otevřením centra Sokolovská jsme dosáhli
možnosti oslovit zákazníky i v pražském
regionu, kde jsme do té doby neměli přímé
zastoupení. Navíc nám tato komplexnost
projektu umožňuje navázat bližší spolupráci
s architekty a designéry, kterými je centrum
Sokolovská hojně navštěvované. Je to pro nás
nový směr a další velká výzva.
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pohled OKA OKO má dokonalý přehled také o tom,

o se děje v Centru hrubé výstavby, která je jedinečnou prezentací
mixu výrobců a prodejců z oblasti exteriérů i interiérů staveb.
Lightway přináší důkaz o tom, že si se světlem v domě umí

poradit i bez oken, MEISTER DESIGN vás zasvětí do unikátní technologie
Wood-Powder, Roto potvrzuje svou roli favorita v ranku

V

střešních oken, Schüco pověst inovátora v opláštění budo

,

YTONG pak přináší prostřednictvím své novinky Lambda YQ nadčasové
řešení pro bydlení ve 21. století. VĚŘÍME, ŽE úrovní a šíří nabídky
Centra

rubé výstavby budete okouzleni stejně jako OKO.

Oheň, voda, ENBRA ví!
Český expert na moderní způsob vytápění představuje
celou řadu novinek.
Společnost ENBRA, působící na trhu

ENBRA i-SHWAK, charakteristické vynikající

od roku 1991, nelení a v probíhající

stabilitou výkonů v nízkých venkovních

obchodní sezóně rozšiřuje svůj sortiment

teplotách, nízkou hlučností a ovládáním

o nové produkty. Kdybychom měli

v českém jazyce pomocí intuitivního

vyjmenovat všechny, bylo by první vydání

ovládání Hi-T s možností přístupu

OKA věnováno pouze jim. Přesto, zde jsou

přes internet. V neposlední řadě pak

některé z nich: ENBRA SFK kondenzační

subkompaktní měřič tepla Sharky 774

průtokový ohřívač TV, vyznačující

s ultrazvukovým průtokoměrem, vynikající

se unikátním řešením pro ohřev velkého

přesností a stálostí měření, vhodný zejména

množství TV. Tepelné čerpadlo ENBRA i-HP

pro využití v bytové výstavbě.

v energetické třídě A++ s topným výkonem
až 60 kW, extrémně tichým chodem,
je velmi dobře hodnoceno mezi tepelnými
čerpadly testovanými v rámci mezinárodní
certifikační organizace EUROVENT.
Dále pak splitové tepelné čerpadlo

Jak být stále jednou
nohou doma?
Existuje jednoduché řešení: iNELS.
Jednadvacáté století je v plném proudu a moderní technologie stále
více ovlivňují každodenní život nejen soukromých domácností, ale i komerčních či veřejných budov. Jak se ale vypořádat s rostoucím počtem
technologií a samostatných - nespolupracujících - zařízení, kterými jsou
domy a budovy vybaveny? Řešením je Smart Building - systém domácí
automatizace a automatizace budov iNELS, vyvinuté holešovskou společností ELKO EP. Systém iNELS dokáže nesourodá zařízení s různými
ovládacími prvky sjednotit a dostat je pod jedno uživatelské rozhraní.
Díky iNELS je tak možné z jednoho zařízení centrálně a především
vzdáleně ovládat všechny připojené technologie. Vstupte do 21. století.
Dveře do Centra hrubé výstavby na Kaštanové jsou vám otevřeny.
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Zkrátka, pokud jsou ve vašem hledáčku
tepelná čerpadla, vodoměry, ohřívače vody,
měřiče tepla a chladu, kotle a potřebujete
poradit, pak víte kam. Na Kaštanovou.
Mnemotechnická pomůcka: ENBRA.

Budiž světlo!

Lightway ví, jak přivést slunce do domu.
Existuje společnost, která dokáže

a nepodléhá opotřebení polétavým

dostat denní světlo do prostor, kde

prachem a znečištění smogem.

nemůže být okno nebo světlík. Touto

Uvnitř světelného potrubí jsou

společnostní není nikdo jiný než český

umístěna zrcadla se skvělou

výrobce světelného potrubí Lightway.

odrazivostí. Nedílnou součástí

Lightway dokáže odpovědět
na otázku, jak dostat světlo
do tmavých prostor kdekoliv v domě,
a tím i ušetřit náklady za elektřinu
a svítidla.

tohoto řešení je Blue Performance
technologie, která v zimě zabraňuje
únikům tepla a v létě pak brání
nadměrnému horku. Aby byl výčet
pozitiv Lightway řešení úplný,
dodejme, že skleněný rozptylovač

Představte si křišťálovou skleněnou

světla rozprostře přivedené světlo

kopuli, která sbírá ze střechy sluneční

rovnoměrně po místnosti v jeho

paprsky, odkud je posílá do světelného

přirozených barvách.

potrubí, a to i při zatažené obloze.
A propos, použití křišťálu je prozaické.

Telegraficky: 25 let záruka.

Je totiž odolný proti stárnutí

I odpadkový koš
může být krásný.
Společnost mmcité za něj získala ocenění Red Dot.
Nedílnou součástí Centra hrubé výstavby na Kaštanové jsou
výrobky městského mobiliáře od společnosti mmcité. Jejich
odpadkový koš Minium byl také nedávno oceněn prestižní cenou
za design Red Dot Design Award. Ten odbornou mezinárodní
porotu zaujal inovativním řešením materiálu a výjimečným
designem. Jemně drážkovaný povrch měkce tvarovaného těla,
variabilita kotvení a vysoká kvalita materiálu předurčuje tento koš
k užití nejenom ve venkovním veřejném prostoru, ale i ve všech
typech veřejných interiérů.

To chce klid
a nohy v teple.

Elegantní nowinka
od TECE.

To chce podlahové topení Minitec
značky Uponor.

Ovládací tlačítko TECEnow udivuje
svým jednoduchým designem.

Finská firma Uponor, přední světový dodavatel
instalačních rozvodů a systémů regulace vnitřního
prostředí, nyní přichází s řešením podlahového topení
Minitec, určeným pro rekonstrukce i novostavby. Minimální
tloušťka fólie předurčuje Minitec zejména pro integraci do
již postavených budov, na potěrové podlahy nebo dlažbu.
Když už jsme u těch plusů, Uponor Minitec s sebou přináší
nízké náklady na instalaci nebo rychlý náběh teploty.

Zejména vysoká obliba hranatých tvarů stojí za vznikem
ovládacího tlačítka TECEnow - jedné z posledních novinek
společnosti TECE, která je známa svými předstěnovými
systémy, splachovacími technologiemi, odtokovými
systémy či podlahovým vytápěním. Ovládací tlačítko
TECEnow má tvar jednoduchého obdélníku o tloušťce
pouhých 5 mm, a díky tomu dokáže rafinovaně splynout
s obklady. TECEnow je k dispozici v černé a bílé barvě

Technická poznámka: Systém Minitec umožňuje přímou

a dále ve variantě matného nebo lesklého chromovaného

instalaci na existující topný systém a je ideální při použití

plastu. Toto puristicky designované ovládací tlačítko

s tepelnými čerpadly, respektive obnovitelnými zdroji

s dvoumnožstevním splachováním může být ozdobou

energie díky nízké teplotě vody při topení.

každé koupelny. Co víc, za příznivou cenu.

Jak vidno, Finové neumí zatápět jenom v útočné třetině.

Navštivte TECE v Centru hrubé výstavby na Kaštanové. Now!
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Když střešní okno, tak ROTO.
Na scénu vstupuje RotoQT4. Střešní okno na elektrický pohon.
Je těžké se nerozepisovat o tak

jednoduše klima v interiéru právě pomocí

propracovaném produktu, jako

střešních oken. Střešní okna vytvářejí

je RotoQT4 od společnosti ROTO,

komínový efekt a velmi rychle vyvětrají

tradičního výrobce prémiových střešních

celou místnost. Díky tomu zákazník

oken. Ale pokusíme se.

ušetří i na energiích. RotoQT4 disponuje

Nízkoenergetické - elektricky ovládané
- střešní okno RotoQT4 s kyvným
způsobem otevírání zaslouží jeden
zásadní přídomek: Je praktické. Nejenže
je praktické pro montáž a obsluhu díky
systému „klik“, v současnosti se s výhodou
využívá v domech s centrálním řízením

výbornými tepelně-izolačními vlastnostmi.
Ty dělá velice kvalitní rám, zateplovací
blok, stejně jako límec parozábrany.
Možnost elektrického a zároveň
manuálního ovládání okna RotoQT4
jeho užitnou hodnotu posouvá do další
dimenze.

a nejde jen o místa, kam nelze manuálně

Je to sice klišé, ale na Kaštanové opravdu

dosáhnout. V návaznosti na čidlo vlhkosti,

najdete řešení od podlahy po střechu

teploty, či CO2 lze regulovat velmi

(včetně důmyslného zakrytí otvorů v nich).

MEISTER
v podlahových
krytinách.
Německý lídr si klade za čest
představit vám novinky vyrobené
unikátní technologií Wood-Powder.
Společnost MEISTER je již dlouhá desetiletí synonymem kvality
100% Made in Germany v oblasti podlahových krytin. Její
sortiment, patrně nejširší v Evropě, obsahuje kolekce dřevěných,
korkových, laminátových, ekologických designových krytin
bez obsahu PVC nebo, a nyní zbystřete, krytin vyrobených
na bázi technologie Wood-Powder - fúze dřevěné užitné vrstvy
a přírodního materiálu vyrobeného práškovou technologií.
MEISTER využívá technologii Wood-Powder hned u dvou
naprosto unikátních produktů: Prvním je MEISTER HD 300
Lindura - živá až rustikální selská prkna s přírodně olejovaným
kartáčovaným povrchem, fascinujícím vzhledem a mimořádnou
odolností. Druhým produktem, využívajícím práškovou
technologii, je produkt MEISTER NB 400 Nadura, nová třída
podlahových krytin s haptickými vlastnostmi dřeva, odolností
kamene a doživotní zárukou na otěr.
Není nic jednoduššího než navštívit prodejce podlah

Víte, co je
hitem dneska?
Obkladová fasádní deska!
Od PRESBETONU.
Cenou odborných škol v kategorii Výrobek roku pro rok 2016 ověnčenou
obkladovou fasádní deskou se může pochlubit, ano správně, společnost
PRESBETON, partner Centra hrubé výstavby na Kaštanové. Tuto cenu si obkladové
fasádní desky vysloužily mimo jiné také tím, že plní úlohu ekologicky prospěšného
stavebního materiálu - fotoaktivní funkce fasádních desek dokáže snížit emise oxidu
dusíku, a proto je zcela nabíledni jeho využití v zónách s hustým automobilovým
provozem. Systém odvětrávané fasády s vibrolisovanými obkladovými fasádními
deskami splňuje přísná kritéria kladená na vzhled betonových probarvovaných
povrchů a mezi jeho nesporné výhody patří pozitivní vliv na teplotní režim uvnitř
budovy nebo možnost opakovaného využití.

MEISTER Design v Centru hrubé výstavby.
A to v tomto vydání OKA PRESBETON zdaleka neřekl poslední slovo.
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Mimořádné zprávy
ze světa opláštění budov.
Schüco šije pláště na míru pro novostavby
i modernizace.

Lídr trhu v inovativním opláštění budov, mezinárodní společnost Schüco,
neustále posouvá hranice svého oboru. Příkladem je subtilní bezrámový
fasádní systém Schüco FWS 35 PD pro prosklené opláštění, který se skvěle
hodí pro fasády business a shopping center, výlohy luxusních obchodů
i skleněné stěny reprezentativních rezidencí. Z jiného soudku jsou dveře
s dotykovým displejem. V tomto případě společnost Schüco vybavila
dotykovým displejem modulární panel Schüco Door Control System, který
slouží ke komunikaci, kontrole a zabezpečení vstupu. Elegantní panel
z černého skla, oceněný za design, zobrazuje domovní číslo, zvonek, systém
k dorozumívání včetně video kamery a otvírače dveří. A do třetice se zastavíme
u velkoformátových posuvných stěn řady ASS 77 PD, za které Schüco získalo
prestižní ocenění iF Product a Red Dot Design Award. Především za minimální
pohledovou šířku, maximální transparentnost a rámy skryté ve stavební
konstrukci.
To je pak radost pohledět ven.

Tak dej cihlu
k cihle, postav
třeba zeď.
Komplexní cihelný stavební systém
HELUZ v Centru hrubé výstavby.
Jedním z nejčerstvějších přírůstků do rodiny partnerů

V

na Kaštanové je tradiční česká společnost HELUZ,
která nabízí řešení hrubé stavby pro nízkoenergetické
i pasivní domy v jednovrstvé konstrukci - bez potřeby
dodatečného zateplení. Sortiment produktů HELUZ
pokrývá všechny druhy staveb. Kromě cihel jsou
to také stropní panely, roletové a žaluziové překlady
nebo komínové systémy pro různé druhy paliva, malty,
lepidla i omítky. Stavební systém HELUZ umožní,
aby spotřeba energie na vytápění domu byla
co nejnižší. Správnou volbou materiálu pro
jednovrstvé zdění může být například HELUZ Family
2in1, kdy není nutné další zateplení obvodového

Stavte s YQ!
YTONG uvádí novou řadu tepelněizolačních tvárnic
pro jednovrstvé zdění Lambda YQ.

zdiva. HELUZ je nejen zárukou pohodlného,
bezpečného a energeticky úsporného bydlení,
ale i živoucím důkazem toho, že konstrukce hrubé
stavby z kvalitních materiálů se nemusí zateplovat.
Heslo: Normální je nezateplovat.

Zlatá medaile na Stavebním veletrhu IBF 2016, Zlatá plaketa Coneco, Cena časopisu
Stavebníctvo a bývanie z bratislavského veletrhu Coneco. Tolika ocenění se dostalo
společnosti Xella za necelé tři měsíce po uvedení její letošní novinky - tepelněizolační
tvárnice Ytong Lambda YQ. Vývoji této inovativní tvárnice se společnost Xella, jež
je vlastníkem značky YTONG, věnovala několik let a výsledkem je produkt se zdokonalenými
tepelněizolačními vlastnostmi a větší pevností. Není nepodstatné, že Lambda YQ
je připravena i na nové, přísnější tepelnětechnické normy a požadavky roku 2020.
Je patrné, že Lambda YQ je nadčasovým řešením pro bydlení ve 21. století i bez dodatečného
zateplení. Svou lehkostí navíc přináší další zjednodušení práce při výstavbě, což jistě ocení
i mnoho stavebníků svépomocí. Svým přírodním složením, které je u produktů značky YTONG
normou, je materiálem ekologickým s takřka neomezenou životností.
Hlava říká Ytong Lambda YQ.
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milan KUBÁČ presbeton

Technologie jsou
tím nejcennějším,
co máme.

Společnost PRESBETON
se za více než dvacet let své
existence stala synonymem
pro široké portfolio
betonových výrobků
především z oblasti drobné
prefabrikace. „V našem
sortimentu dnes mohou
zákazníci najít více než
1500 položek, přičemž
jednoznačně dominantní
skupinou výrobků jsou
venkovní dlažby.
Tato převaha je dána
v podstatné míře investiční
výstavbou a rostoucí
úrovní architektury měst,“
říká obchodní ředitel
společnosti PRESBETON
Milan Kubáč.

Pokud odhlédneme od průmyslového typu dlažeb, jakou
cestou se váš trh vlastně ubírá?
U architektonicky významných projektů
a drobné výstavby je významnější
zastoupení zejména zdicích prvků
a venkovní architektury, v oblasti dlažeb
jsou pak využívána luxusnější provedení. Obecnými trendy jsou využití
pohledového betonu, přibližování
přírodním materiálům jak odstínem,
tak strukturou betonu. Konkrétně
u dlažeb je moderní využití zajímavých
kombinovaných formátů. Zcela zřejmé
je směřování architektů k využití maximálního formátu dlažby. Tento trend
není patrný pouze u velkých městských
a komerčních projektů, ale prosazuje
se i u menších staveb.
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Mění se nějak nároky zákazníků na
venkovní dlažby?
Přestože cena zůstává být důležitým kritériem,
samozřejmostí je dnes také kvalita. Zákazník
vyhledává změnu a má snahu se odlišit a vyniknout. Tomu jdeme vstříc širokým sortimentem
a každoročně inovovanou nabídkou produktů.
Stále větší nároky jsou kladeny na vzhled
a snadnou údržbu výrobků, čehož dosahujeme
pomocí vývoje povrchových úprav dlažeb
ve formě laků, které zušlechťují povrch. Je to
náročný výrobní proces, který byl ještě před
lety nemyslitelný.
Jak se ukazuje, technologie jsou
ve vašem případě konkurenční
výhodou.
Absolutně. Z hlediska výroby je filozofie naší
firmy založena na moderním technologickém
zázemí, které je základním předpokladem
pro maximální efektivitu výroby po všech
stránkách. Novodobá historie naší společnosti
se začala psát v roce 2004, kdy byly započaty
významné investice do nejmodernějších výrobních technologií. Moderní výrobní technologie
jsou, hned po jejich zkušených operátorech,
tím nejcennějším, co máme.
V loňském roce jsme například vybudovali
v jednom z našich výrobních závodů novou
technologii pro tzv. Natural dlažby, které vznikají wetcast způsobem výroby. Právě po natural
dlažbách je obrovská poptávka, především pak
po výrobcích imitujících dřevo nebo kámen.
Zabýváte se také výrobou prvků,
které jsou součástí venkovní
architektury. Od laviček až po
(a to mi přijde velmi zajímavé) skate
překážky nebo stojany na kola.
Tuto část sortimentu vnímám jako něco, čím
se PRESBETON odlišuje od svých konkurentů. Máme nejširší nabídku na českém trhu,
významná část těchto prvků je vyrobena na
konkrétní poptávku dle návrhu architekta. Jedná se o velmi náročné prvky na přípravu výroby
i výrobu samotnou. Díky našemu know-how
a kvalitním odborníkům získáváme zakázky
nejen v ČR, ale i po celé Evropě. To považuji
za výjimečné.
A propos, liší se požadavky soukromých investorů od zákazníků ze
státní sféry?
Státní zakázky evidujeme zejména v oblasti
dopravní infrastruktury, kde se jedná takřka
výhradně o sortiment průmyslových komodit
typu základních dlažeb, obrubníků, vegetačních a melioračních prvků. Zde je hlavním kritériem pochopitelně cena nebo nadstandardní
kontrolní mechanismy výrobků, popřípadě
kapacita výroby samotné. U městských či obecních projektů má významnou roli architekt,

Státní
a obecní
zakázky?
Dva světy,
které nemají
mnoho
společného.
který klade požadavky na tvar a vzhled betonového výrobku, který má být zakomponován do
jeho konceptu. Soukromý investor je pak velmi
specifický, zde uplatníme náš široký sortiment
v plné míře.
To mě přivádí k Centru Kaštanová,
které je určeno především odborné
veřejnosti - architektům, projektantům. Jak zásadní jsou odborníci pro
vás?
Centrum hrubé výstavby na Kaštanové je
jedním z nejvýznamnějších marketingových
projektů, kterého se naše společnost účastní.
Kaštanová, jak jste sám zmínil, má působit
především na odbornou veřejnost a zde došlo
v období zrození myšlenky Kaštanové k zásahu
do oblasti, kterou jsme dlouhodobě podporovali a rozvíjeli. Spojením s Kaštanovou tak
začala nová éra komunikace s odborníky
z řad architektů, projektantů a investorů. Pokud
nebudou znát naše portfolio, nemůže se nám
dlouhodobě dařit. Z toho důvodu investujeme
do posilování vazby mezi námi jako výrobcem
a odborníky nemalé finanční prostředky.
V Centru hrubé výstavby na Kaštanové jste se bezesporu ocitli v dobré
společnosti. Myslíte, že zákazníci
ocení komplexní řešení hrubé stavby
domu dostupné takřka pod jednou
střechou?
Základní myšlenka Kaštanové je spojena
s přítomností silných značek, kterými Ytong,
Heluz, Schüco nebo Roto bezesporu jsou.
Jsme hrdi, že jsou našimi partnery. Stejně
jako oni, i PRESBETON vnímá, že jednou
z nejcennějších komodit dneška je čas.
Ať už jste architekt či projektant a hledáte
reprezentativní místo pro schůzku s klientem
nebo investor, který si chce promyslet svou
investici v příjemném moderním centru, jistě
oceníte současnou koncentraci významných
značek ve stavebnictví na jednom místě.
Ušetříte čas, který jinak strávíte cestováním,

většinu všech materiálů zde naleznete reálně
k vidění, získáte servis odborníků a schůzku
zakončíte hotovou myšlenkou či podpisem
smlouvy u dobré kávy. Tak to prostě na Kaštanové chodí.
Popište, co na návštěvníky vaší expozice v CHV na Kaštanové čeká?
Kaštanová patří mezi naše nejvýznamnější
realizace roku 2015. Důkazem je zde více než
1000 m2 různých dlažeb ve formě funkčních
komunikací, prvky venkovní architektury.
Prezentace produktů je dále zajištěna formou
venkovního archcentra a vnitřní expozice,
kde zákazníci najdou významnou část našeho
sortimentu dlažeb a zdicích prvků. Zkušení
profesionálové CHV vám nabídnou informační servis nebo zprostředkují kontakt s naším
obchodním zástupcem.
Mimochodem, navštívil jste již všechny showroomy i expozice spřízněných
partnerských značek na Kaštanové?
Co byste vypíchl a doporučil
k návštěvě našim čtenářům?
Ano, již při otevření centra, což byla jedinečná
možnost k tomuto určená. Nyní se snažím při
každé ze svých návštěv navštívit naši expozici
a vždy zhlédnu také některé z prezentací našich
partnerů. Mé doporučení k návštěvě bude
směřovat k showroomu společnosti
Němec s.r.o., která se zabývá luxusními
povrchy v interiéru budov. Opravdu doporučuji.
Kaštanová kromě širokého výběru
v oblasti EXTERIÉRŮ a INTERIÉRŮ staveb
poskytuje také zázemí pro různá
školení, workshopy.
Prozatím jsme využili zázemí CHV pro účely
externí porady našeho obchodního teamu.
Cílem bylo představit našim lidem, kteří působí
po celé České republice i na Slovensku, myšlenku Kaštanové. Kolegové, kteří zajišťují servis
z naší strany v rámci CHV, využívají prostory
centra pravidelně. Do budoucna využijeme
zázemí CHV v rámci společných prezentací
s našimi partnery, které připravujeme zejména
pro architekty, projektanty a odbornou
veřejnost.

mezi čtyřma
OČIMA
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Obkladový fasádní systém

co
O
K
U
L AHODÍ
Forum Nová KAROLINA
venkovní mobiliář- betonové sedáky
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Historicky první OKO zálibně
ulpělo na zdařilých realizacích
společnosti PRESBETON
pro zákazníky ze státní
i soukromé sféry. Po dlažbách
made in PRESBETON
se tak nyní procházejí
návštěvníci pražské O2 areny
a na betonových sedácích
odpočívají znavení zákazníci
ostravského nákupního
centra Forum Nová Karolina.
Nadšení turisté hanácké
metropole prošlapávají své
střevíčky na dlažbě…
hádejte od koho.

bílý

Soukromý investor, Olomoucký kraj

dlažba Setimo, colormix Piano

Soukromý investor, Olomoucký kraj
dlažba Holland Kombi, colormix Piano

O2 ARENA/Galerie Harfa
dlažba Tina, tryskaná, bílá, černá

Hulín, náměstí

dlažba Tina XL 80x80x10 CM, tryskaná, bílá
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Po
schodoch

DNA DESIGN je po dvaceti letech působení

Třetí trend pak představují broušené betonové

na trhu v oblasti projektování a realizací

povrchy. „Jednu takovou realizaci jsme dělali

originálních betonových schodišť již

pro klienta A1ARCHITECTS a zaznamenala

zavedenou a respektovanou značkou.

poměrně slušný ohlas mezi odbornou

Břetislav Eichler, zakladatel DNA DESIGN,

veřejností, což ovlivnilo naši další práci,” uzavírá

který má na svědomí na 1500 realizací

svůj krátký exkurz do světa schodišť Břetislav

schodišť od standardních tvarů po

Eichler z DNA DESIGN.

nadčasové originály, vnímá, že během
posledních dvou let dochází k příklonu
zákazníků k několika typům schodišť.
„Asi nejsilnějším proudem jsou tazkvaná
lomenicová schodiště. Jde o nosnou betonovou
konstrukci, kdy spodní podhled kopíruje horní
tvar stupňů,” říká zkušený vývojář o současném
trendu.
Mezi další typy v současnosti preferovaných
schodišť patří ty s betonovým zábradlím
tzv. moniérkou. Jedná se o schodiště
které nejlépe vynikne na spirále.
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Nekonečný prostor
pro nápady
Narozdíl od zmiňovaného flipchartu, který
byl dlouhá léta inventářem mnoha pracovišť,

Zaznamenávejte své nápady
bez zábran a hranic na Chytrou zeď.

Chytrou zeď lze použít na dveře, stoly, stejně
jako na zdi, chodby i celé místnosti, a vytvořit
tak pracovní plochu libovolné velikosti.

balení Chytré zdi. Ve zvýhodněné sadě pak

Ať už se jedná o velké koncepty, výstupy

objevíte také podkladovou barvu, fixy a čisticí

z brainstormingů, plány, úkoly či drobné

sprej. Doplňme, že nejmenší možné balení

poznámky, Chytrá zeď podporuje tvůrčí

pokryje plochu 2 m2, maximální plocha

myšlení, zefektivňuje spolupráci na projektech

je neomezená stejně jako možnosti samotné

a bez nadsázky zvýší produktivitu celého

Chytré zdi. A životnost? Za vše mluví záruka

pracovní týmu.

na neuvěřitelných deset let.

Multifunkční povrch

Revoluční výhody Chytré zdi

Po technické stránce Chytrá zeď představuje

O peníze jde až v první řadě, a proto vězte,

speciální nátěr, díky kterému je možno psát

že Chytrá zeď vychází o 65 % výhodněji než

na jakýkoliv hladký povrch. Poznámkový blok

běžné whiteboardy a až o 92 % levněji než

nebo kreativní plochu si tak snadno vytvoříte

překonané flipcharty. Další úspora se týká

prakticky z čehokoliv. Stačí okamžik a ze stěn,

prostoru. Chytrá zeď nemá žádný zbytečný

dveří nebo stolu se stane popisovatelný,

a neestetický stojan ani držák. V neposlední

multifunkční povrch.

řadě Chytrá zeď šetří životní prostředí,

Existují tři varianty Chytré zdi: bílé, průhledné

omezení spotřeby papíru je více než zjevné.

a magnetické. Jednotlivé druhy se přitom
liší pouze v typu nátěru. Aplikace Chytré zdi

Chytrou zeď využijete nejen v kanceláři

probíhá v několika fázích nátěru podle toho,

či zasedací místnosti, ale i ve škole,

jaký druh si zvolíte. Ať tak či tak, už po pěti

v restauraci nebo v domácnosti, třeba

dnech můžete na zeď kreslit, psát, malovat.

pro seznam nákupů či úkolů.

S interaktivním návodem to opravdu zvládne
i antitechnik, tedy pokud se nezalekne

Jak se říká, chytrému napověz…

rukavic, válečku a hadříku, které jsou součástí
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Café
Kaštanová

Domácí limonáda

Pověst centra s perfektním zázemím potvrzuje
Kaštanová mnoha způsoby. Jedním
je i designová kavárna Café Kaštanová,
pro jejíž interiérový design se stala předlohou
letní louka. Café Kaštanová a její personál
dokáže zákazníkům centra poskytnout
prostor k intimním - soukromým i pracovním
- schůzkám. Kromě neotřelého prostředí,
výborného italského espressa nebo skvělých

Za všechny jmenujme podmanivě hořký

domácích zákusků přináší Café Kaštanová

Aperol Spritz, překvapivou, leč lahodnou

další zajímavé možnosti: 2 jednací místnosti

kombinaci tonicu s espressem,

s WIFI a TV pro šest osob a školicí místnost

tzv. Black Tonic nebo domácí okurkovou

pro početnější skupinu (30 až 70 osob). To vše

a zázvorovou limonádu. Milovníci zmrzliny

se zajištěním cateringových služeb.

si také přijdou na své. Affogato - kopeček

Affogato

zmrzliny přelitý espressem - bude jedním
Jelikož se blíží léto a s ním i parné dny,

z pádných důvodů, proč se do Café

připravila Café Kaštanová pro své hosty

Kaštanová vracet a vracet a...

osvěžující menu.
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kastanova.cz/cafe

OTEVÍRACÍ DOBA:
po–pá 9–18 h
so 9–13 h

Aperol Spritz

školicí místnost
s moderním multimediálním vybavením
o kapacitě až 70 osob.

Školení, workshopy,
partnerská setkání,
přednášky a odborné
konference. To všechno
je možné na Kaštanové.
Centrum Kaštanová nabízí partnerům
i zákazníkům 8 samostatných
jednacích místností s kapacitou
6–8 osob a multimediálně vybavenou
školicí místnost se 70 místy k sezení
nebo 30 míst v případě tzv. kulatého
stolu. Tato místnost je odhlučněna
a akusticky upravena.
Samozřejmostí je zajištění občerstvení
či kompletního cateringu.
Více informací vám sdělí paní Světlana
Snopková na tel. čísle +420 725 828 569
nebo na e-mailu cafe@kastanova.cz.

jednacích
místností

s kapacitou 6–8 osob.
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Golf

Folf

Minigolf

Relax a zábava takřka uprostřed Brna.

Milovníci golfu, a nejen vy, zbystřete! Máme
pro vás dobrou zprávu. Zbavíme vás totiž
stinné stránky vaší kratochvíle - útrpného
dojíždění na green přes rozkopané Brno
do Slavkova či Jinačovic. Nyní si totiž
můžete golf zahrát takřka v centru Brna,
v bezprostřední blízkosti cyklostezky,
klikatící se podél břehu řeky Svratky. Řeč
je o Kšírovce - prvním městském golfovém
areálu v Brně-Komárově.

Nově na Kšírovku můžete vyrazit za minigolfem
či folfem (fotbalgolfem). Ten si můžete zahrát
na 18jamkovém hřišti, přičemž, jak už sám název
této aktivity naznačuje, nepoužíváte golfovou hůl,
ale nohy.
Kšírovka je skvělým místem pro firemní akce,
večírky, teambuildingy, svatby i soukromé
párty.

Kšírovka není jen dalším golfovým klubem pro
vyvolené, ale je dostupná skutečně pro všechny.
Součástí areálu je driving zone včetně vyhřívaných

Celoroční provoz
po–ne 8–20 hod.

a osvětlených odpališť, chipping area, putting
green, šestijamková golfová akademie i golfový
simulátor. Kšírovka poskytuje navíc komfortní zázemí
se šatnami, toaletami a sprchami. Nechybí zde golf

Kšírova 705/169, Brno
+420 605 700 717
info@ksirovka.cz

shop a půjčovna sportovního vybavení, bistro s
velkou letní terasou, fitness tělocvična nebo třeba
dětský koutek. Ostatně s dětmi souvisí i golfový klub
20

pro nejmenší Jorkšír, vedený profesionálními trenéry.

ksirovka.cz

Podlahové centrum

VELKÁ BÍTEŠ
Košíkov 84
595 01 Velká Bíteš
tel: 566 532 655-6
supellex@supellex.cz

BRNO
Kaštanová 125a
620 00 Brno
tel: 547 212 590
brno@supellex.cz

PLZEŇ
Obchodní 1 (uMAKRA)
301 00 Plzeň
tel: 377 321 473
plzen@supellex.cz

www.supellex.cz

PRAHA
Sokolovská 98/96
186 00 Praha
tel: 724 768 260
farkas@supellex.cz

OSTRAVA
Brandlova 1685/9
702 00 Ostrava
tel: 724 757 487
horky@supellex.cz

