
Domové dvere s betónovým vzhľadom ladia so zvyšnými 
prvkami vonkajšieho plášťa budovy

modra, čistia misu a  uvoľňujú príjemnú vôňu. Nový sys-
tém odsávania zápachu Geberit DuoFresh je už v  predaji 
v  kúpeľňových štúdiách. K  systému výrobca ponúka bez-
platnú aplikáciu Geberit Home, pomocou ktorej je možné 
nastaviť fungovanie jednotky podľa potrieb používateľa. 

www.geberit.sk/duofresh

heroal Surface Design 

Ako jeden z  popredných výrobcov hliníkových systémov 
heroal vyvíja a  vyrába vzájomne optimálne skoordinované 
systémy pre okná, dvere, fasády, rolety, rolovacie brány, do-
plnené o skladacie a posuvné okenice, ochrany proti hmyzu, 
ako aj terasové strechy a prístrešky pre autá. Značka heroal 
je synonymom systémových riešení, ktoré zlučujú inovácie 
vychádzajúce z  praxe, špičkové odborné služby a  kvalitný 
dizajn kombinovateľný s  akýmkoľvek typom architektúry 
s  rozsiahlou trvalou udržateľnosťou. Vďaka postupu po-
vrchovej úpravy heroal SD je možná dizajnová rozmanitosť, 
napríklad vznešený drevený a  moderný betónový vzhľad. 
Heroal tak ponúka zhotoviteľom, stavebníkom a  architek-
tom ďalšie možnosti odlíšenia. Po tom, ako sa systémové 
profi ly povrchovo upravia práškovaním heroal hwr, zabalia 
sa do prenosovej fólie, ktorá obsahuje sublimačný atrament 
v požadovanom dizajne. Počas procesu vákuovania sa profi ly 
privaria do fólie. Pôsobením vysokej teploty sa atrament vy-
páli do nanesenej vrstvy prášku a vytvorí tak pevné spojenie 
so spodnými vrstvami. Po stiahnutí fólie sa vám povrchové 
zušľachtenie heroal SD predstaví v celom svojom estetickom 
pôvabe.

Značka heroal je zárukou prémiovej kvality made in Ger-
many s certifi kaciou ISO EN 9001. Výrobky a systémy heroal 
sa vyrábajú výlučne v  nemeckých výrobných závodoch 
spoločnosti heroal – v sídle fi rmy vo Verle a v Hövelhofe. 
Ďalšie informácie: www.heroal.sk 

CLOUD ČEREŠNE  

Spoločnosť ITB Development považuje architektúru za komplexnú 
profesiu, ktorá má vytvárať čo najlepšie priestory s pridanou hodnotou 
pre mestský verejný aj obytný priestor. Manifest ich ateliéru Architekti 
Šebo Lichý má vo svojom jedenásťbodovom programe aj heslá ako 
buď urbánny, buď angažovaný, buď konceptuálny alebo buď auten-
tický. Preto každý projekt ITB a AŠL okrem nového chápania proble-
matiky súčasného mesta sa veľmi intenzívne zaujíma aj o angažovaný 
prístup nielen z hľadiska komunitného verejného priestoru, ale aj no-
vých návrhových metód akademického architektonického prostredia. 
Preto aktuálne zrealizovaný developerský projekt obytného súboru 
Čerešne living prináša okrem mestotvorných princípov ako vytváranie 
vnútroblokových obytných priestorov/dvorov s rôznorodou atmosférou, 
detského alebo crossfitového ihriska, promenády so športoviskami, 
klubovne pre spoločenské aktivity obyvateľov bytového komplexu či 
škôlky aj spoluprácu s akademickým prostredím, ktorého výsledkom 
je monumentálny architektonicko-výtvarný objekt „Cloud“, ktorý obsa-
hovo aj vizuálne dopĺňa architektúru a estetiku dizajnu novej urbánnej 
štvrte.

Architekti Šebo Lichý spolupracovali s nastupujúcou generáciou no-
vých architektov na školách už na viacerých projektoch. Pre projekt 
Čerešne living pripravili otvorenú medzinárodnú študentskú súťaž, 
ktorá mala za cieľ navrhnúť architektúru pavilónu ako reprezentanta 
súčasných progresívnych tendencií nových metód navrhovania a rea-
lizácie pokročilými fabrikačnými technológiami stavebníctva. Súťa-
že sa zúčastnilo 33 súťažiacich z Čiech a Slovenska, ktorí predložili 
22 návrhov, z čoho odborná porota vybrala 4 do ďalšieho kola. V ňom 
boli jednotlivé štruktúry prototypované a testované v exteriérovom pro-
stredí v mierke 1:1, pričom sa kládol dôraz na materiálovú a technickú 
kvalitu konkrétneho stavebnicového prvku v organickej skladbe celé-
ho navrhovaného objektu. Víťazný projekt Jána Kovaříčka z UMPRUM 
(Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe), ktorý momentálne 
dokončuje svoje štúdium na viedenskej Univerzite užitých umení, bol 
ďalej upravený a pripravený na realizáciu v spolupráci s pražským ar-
chitektonickým ateliérom COLLARCH.

Obstarávanie skulptúry takýmto spôsobom je jednoznačne náročnej-
šie ako projekt zadať dodávateľovi, no išlo o obohacujúcu skúsenosť 
nielen pre budúcich dizajnérov a architektov, ktorým získané poznatky 
výrazne pomôžu v budúcej kariére. „Napriek realitnému boomu nepo-
skytuje slovenská developerská scéna mladým talentom veľa príleži-
tostí, ako ukázať, čo dokážu. V našom ateliéri Architekti Šebo Lichý 
radi podporujeme novú generáciu a v mnohých aspektoch rozvíjame 
ich pridanú hodnotu. Naším atribútom je inovátorský prístup, a preto sa 
spoliehame na špecifické vlastnosti mladých dizajnérov, ktorí do pro-
jektov prinášajú nezameniteľnú tvorbu,“ hovorí Mgr. arch. Igor Lichý, 
jeden zo zakladateľov spoločnosti.

www.itb.sk
www.sebolichy.sk


