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Predstavujeme

 ■ Inzercia

3
TIPY NA 

ŠETRENIE 

V DOMÁCNOSTI 

VYKUROVACIA SEZÓNA

Ako znížiť spotrebu tepla

v domácnosti  

CHYSTÁTE SA STAVAŤ?

Zamerajte sa na výber 

kvalitných tvárnic 
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Jednoduché riešenia 
prinášajú veľké úspory

S
rastom cien 
energií sa 
spotrebite-
lia zamýš-
ľajú, ako 
by mohli 
čo najjed-

noduchšie ušetriť. Odpo-
veď je pritom veľmi prostá. 
A netreba navštíviť ani 
energetického poradcu! 
Úplne postačí, ak zmeníte 
svoje spotrebiteľské sprá-
vanie, uplatníte zásady 
energetickej efektívnosti 
a budete sa riadiť sedliac-
kym rozumom.

Vykurujte efektívne
 ■ Pomaly sa blíži zima 

a my začíname kúriť. 
Tepelná pohoda je na vy-
tvorenie komfortného vnú-
torného prostredia dôle-
žitá. No náklady, ktoré sa 
s ňou spájajú, nie sú o nič 
menej dôležité. Ak na radiá-
tory namontujete termoh-
lavice, udržia v miestnosti 

nastavenú teplotu a ušetrí-
te až 15 % energie. Pred vy-
kurovacou sezónou neza-
budnite radiátory odvzduš-
niť. V zime miestnosti 
neprekurujte, vetrajte 
nárazovo a intenzívne. 

Kuchyňa 
a spotrebiče

 ■ Spotreba energie v ku-
chyni vždy závisí aj od 
kvality jednotlivých spot-
rebičov. Pri nákupe si pre-
to všímajte nielen ich ce-
nu a výkon, ale aj spotrebu. 
Dnešné elektrospotrebiče 
sú o 60 % úspornejšie ako 
staršie typy. Chladničku 
postavte ďalej od tepelného 
zdroja. Dokonca aj použí-
vaním pokrievok, správnej 
veľkosti hrnca či tlakového 
hrnca dokážete spotrebu 
znížiť. Jedným z najužitoč-
nejších pomocníkov v ku-
chyni je jednoznačne umý-
vačka riadu. Zverte jej svoj 
riad a ušetríte nielen penia-
ze, ale aj čas.

Nahraďte 
klasické žiarovky

 ■ Klasické žiarovky sú 
menej hospodárne. Na 
svetlo premieňajú ma-
ximálne 10 % spotrebo-
vanej energie. Zo zvyšku 
produkujú teplo. Nové 
svetelné zdroje sú ener-
geticky efektív nejšie 
a zároveň ohľaduplnejšie 
k životnému prostrediu. 

Usporíte aj 
zmenou dodávateľa 

 ■ V súčasnosti dodáva-
telia ponúkajú združe-
nú dodávku plynu a elek-
triny. Integrovanou do-
dávkou môže domácnosť 
v niektorých prípadoch 
pri väčších odberoch do-
siahnuť úsporu o viac ako 
10 %. V každom prípade sa 
pred uzatvorením zmlu-
vy dôkladne oboznámte 
so zmluvnými podmien-
kami. Pri čítaní nevyne-
chajte ani text pod čiarou 
či malé písmo.

Cieľom spoločnosti Mediaplanet je 
vytváranie nových skupín zákazní-
kov pre našich inzerentov tým, že 
ponúkame čitateľom vysokokvalit-
ný redakčný obsah, ktorý ich moti-
vuje konať.
Vydavateľstvo nezodpovedá za ob-
sah inzercie a PR článkov.

VÝZVY INŠPIRÁCIE

Ing. Mgr. Lenka Illiťová
EDITORKA PORTÁLU ENERGIA.SK 

„Úplne postačí, ak 
zmeníte svoje spot-
rebiteľské správanie, 
uplatníte zásady ener-
getickej efektívnosti 
a budete sa riadiť sed-
liackym rozumom.“
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Ceny energie neustále stúpa-
jú. Existuje celý rad možnos-
tí, ako znížiť náklady na vyku-
rovanie a teplú vodu, ktoré do 
veľkej miery zaťažujú domáci 
rozpočet. Sú medzi nimi jed-
noduché riešenia za málo pe-
ňazí i fi nančne náročnejšie 
opatrenia. Ekonomicky naj-
menej náročné sú opatrenia 
spojené so zmenou správa-
nia domácnosti. Je aj viace-
ro spôsobov, ako pred, či po 
zateplení alebo výmene okien 
ešte viac usporiť. Niektoré si 
síce vyžadujú investície, svoj 
komfort však pritom nemusíte 
obmedziť. 

1 Ak vykurujete ply-
nom a dom má už vy-

menené okná alebo je zatep-
lený, je vhodné pôvodný ply-
nový kotol nahradiť kon-
denzačným kotlom. Po zní-
žení potreby tepla už stačí 
na vykúrenie interiéru aj 
nižšia teplota vykurovacej 
vody. V takomto dome môže-
te využiť pôvodné vykuro-
vacie telesá, ktoré sa stali po 
obnove predimenzované, 
alebo radiátory so zväčše-
nou odovzdávacou plochou. 
Obe riešenia dokážu zabez-
pečiť aspoň čiastočné využi-
tie prevádzky kotla v kon-
denzačnom režime.

2 Vymeňte nefun-
gujúce ventily 

na vykurovacích tele-
sách za termoregulačné 
ventily. Pri optimálnom 
nastavení tak môžete 
ročne usporiť až 15 % 
tepla na vykurovanie. 
Výmena piatich sta-
rých ventilov za ter-
moregulačné venti-
ly stojí asi 160 €. Pri 
p r e d p o k l a d a n e j 
ročnej spotrebe tepla 
na vykurovanie v byte 
12 500 kWh a cene tepla 
0,09 €/kWh sa investícia 
vráti späť za menej ako dve 
vykurovacie sezóny. Pomo-
cou termoregulačných ven-
tilov možno regulovať teplo-
tu v každej miestnosti podľa 
individuálnych požiadaviek. 
V legislatíve je odporúčaná 
teplota v obývacej miestnos-
ti 21 °C (+ 3/ -1 °C). 

3 Umiestnite nábytok 
tak, aby nebránil 

voľnému šíreniu tepla 
v miestnosti. 

4 Ak je to možné, využi-
te reguláciu vykuro-

vania pomocou vnútorného 
termostatu. Termostat sa 
umiestňuje v takzvanej refe-
renčnej miestnosti, podľa 

ktorej sú vykurované aj os-
tatné časti domu. Eviduje 
rozdiel medzi nastavenou 
teplotou a skutočnou teplo-
tou a vysiela signál na riade-
nie kotla. Praktický je 
termostat s voliteľným časo-
vým režimom. Umožňuje 
automatickú reguláciu počas 
rôznych časových úsekov 
s rozdielnou požadovanou 
teplotou, napríklad v noci 
alebo počas neprítomnosti 
v byte. Je to investícia, ktorá 
sa vráti už v prvom roku 
používania.

5 Udržujte vlhkosť 
vzduchu na úrovni 

50 – 65 %. Pomôžu vám pri-

tom odparovače vody, kve-
ty, akváriá, ale napríklad 
aj  sušen ie biel i zne 
v miestnostiach. Vlhkosť 
vzduchu a vetranie má 
priamu spojitosť s vykuro-
vaním. Pamätajte na to, že 
pri vlhkosti vzduchu 30 % 
a teplote 23 °C máme rov-
nakú tepelnú pohodu ako 
pri teplote 21 °C a vlhkosti 
vzduchu 60 %. Ušetríte 
pritom 12 % tepla.

6 Vetrajte krátko a in-
tenzívne. Vzduch sa 

vďaka tomu rýchlo vyme-
ní bez toho, aby zariadenie 
a steny v miestnosti 
vychladli. 

7 Uprednost-
nite pákové 

alebo termostatic-
ké batérie. Oba 
druhy podstatne 
skracujú čas po-
trebný na nastave-
nie teploty vody 
a šetria množstvo 
teplej vody. Oproti 
klasickým batéri-
ám sú približne 
o 30 % úspornejšie. 

8 Používajte perlátory. 
Umožňujú premieša-

vanie vody so vzduchom, 
a tak znižujú prietokové 
množstvo vody, zvyšujú ob-
jem premiešaním so vzdu-
chom a tým rýchlosť jej prú-
denia. Použitím perlátorov 
môžete ušetriť až 20 % vody.

9 Vyberte si sprchova-
cie hlavice s nastavi-

teľným prietokom. Usmer-
ňujú prietok vody cez nasta-
viteľný počet dýz. Zvyšuje sa 
rýchlosť prúdu vody a znižu-
je sa jej spotreba.

 ■ V našich klimatických 
podmienkach je potreb-
né vykurovať domy naj-
menej štyri až päť mesia-
cov v roku, v horských ob-
lastiach nezriedka šesť až 
osem mesiacov. Výraznej-
šie zníženie nákladov na 
teplo možno dosiahnuť až 
po rekonštrukcii budov 
a vykurovacích systémov. 
Ešte kým sa pustíte do 
týchto opatrení, mali by 

ste vedieť, aká je potreba 
tepla v dome a aké sú vaše 
nároky na teplo.

Zistite, aké sú tepel-
né straty vášho domu
Množstvo tepla potreb-
ného na vykúrenie budo-
vy závisí aj od toho, koľko 
tepla unikne vonkajšími 
obvodovými stenami, ok-
nami, dverami, strechou 
a podlahou. Treba rátať 

s tým, že väčšina staveb-
ných materiálov použí-
vaných v minulosti nie je 
schopná zabezpečiť ener-
geticky hospodárnu pre-
vádzku budovy. Tepel-
né straty, ktoré závisia od 
t e p e l n o - t e c h n i c k ý c h 
vlastností stavebných kon-
štrukcií, sa dajú pomer-
ne presne vyčísliť. Pracujú 
s nimi projektanti. Hoci 
ide o teoretické hodnoty, 

mali by vás zaujímať pred 
každým rozhodnutím o in-
vestícii do obnovy budovy 
i pri hľadaní najhospodár-
nejšieho spôsobu vykuro-
vania. 

Spoznajte skutočnú 
energetickú spotre-
bu vašej domácnosti
Ak chcete vedieť, aké nákla-
dy skutočne potrebujete na 
zabezpečenie tepelnej po-

hody, mali by ste poznať aj 
reálnu energetickú bilanciu 
domu. Ako na to? Zhromaž-
dite a porovnajte si faktú-
ry za jednotlivé energetic-
ké médiá (elektrina, teplo, 
plyn) a začnite monitorovať 
energetickú spotrebu svo-
jej domácnosti. Pravidelné 
sledovanie spotreby, a tým 
aj nákladov na energiu, je 
prvým krokom k úvahe 
o možných úsporách.

9 spôsobov, 
ako znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

Čo je nevyhnutné vedieť pred obnovou domu

Regulujte 
teplotu 
počas 
rôznych 
časových 
úsekov 

Vymeňte 
nefungujúce ventily 
na vykurovacích 
telesách za 
termoregulačné 
ventily Ak je to možné, 

využite reguláciu 
vykurovania 
pomocou vnútorného 
termostatu

Uprednostnite 
pákové alebo 
termostatické batérie

Pripravila Slovenská inovač-
ná a energetická agentúra v 
rámci projektu bezplatného 
energetického poradenstva 

ŽIŤ ENERGIOU.

foto: SIEA
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Súčasné energetické trendy

Každá domácnosť dokáže ušetriť. Stačí len chvíľu sledovať 
svoje spotrebiteľské správanie, zamyslieť sa a určite prídete na to, 
kde máte medzery. 



4  ·  OKTÓBER ŠPECIALIZOVANÁ PRÍLOHA SPOLOČNOSTI MEDIAPLANET

KOMTERM group
KOMTERM Slovensko, a.s.
Spoločnosť KOMTERM Slovensko, a. s. vznik-
la v roku 2000. Pôsobí na celom území SR a jej 
hlavnou činnosťou je zabezpečovanie kom-
plexných energetických služieb. KOMTERM 
Slovensko v súčasnosti dodáva teplo v objeme 
viac ako 100 tis. GJ/rok. Okrem dodávky tepla 
ponúka i komplexné služby spojené s dodáv-
kou a distribúciou elektriny v dvoch vlastných 
lokálnych distribučných sústavách. 

Správa a prevádzka tepelných 
zdrojov
Správa a prevádzka tepelných zdrojov rôz-
nych výkonov zahŕňa obsluhu súboru tech-
nologických zariadení počas celého roka. Pre 
zákazníka tak odpadá povinnosť zabezpečo-
vania revízií a kontrol v súlade s legislatívou 
či odstraňovania zistených porúch. Všetky 
zdroje a technológie sú celoročne nepretržito 
pripojené na nonstop dispečing. Týmto spô-
sobom je možné prevádzkovo zabezpečiť veľ-
ké množstvo tepelných zdrojov bez nutnosti 
fyzickej prítomnosti pracovníkov obsluhy. 
Výhodou je okamžité uskutočnenie zásahu v 
prípade poruchy zariadenia prostredníctvom 
mobilných servisných technikov.  

Energia z biomasy
Od roku 2009 KOMTERM Slovensko úspeš-
ne prevádzkuje v Nižnej na Orave výrobu 
tepla a teplej úžitkovej vody spaľovaním 
drevnej štiepky v dvoch kotloch o výkone 
4MW a 8MW. Drevnú štiepku nakupuje z 
okolitých urbariátov a od lokálnych dodá-
vateľov. Aj v najchladnejšom období ro-
ka je dodávka tepla plne pokrytá výrobou 
tepla zo štiepky.

Kogenerácia
V roku 2013 spoločnosť inštalovala do 
sústavy centrálneho zásobovania tep-
lom v Nižnej kogeneračnú jednotky, so 
zámerom využitia doplatkov za vyrobe-
nú elektrinu pri predaji tepla. Kogene-
rácia vyrába elektrickú energiu a teplo 
súčasne. Oproti klasickým elektrárňam, 
v ktorých sa teplo vznikajúce pri výro-
be energie bez úžitku vypúšťa do oko-

lia, kogenerácia využíva všetko teplo 
v systéme. Kogenerácia v Nižnej počas 
letných mesiacov dostatočne pokryje 
potrebu teplej úžitkovej vody. Tak sa vy-
tvoril priestor na letnú údržbu biomaso-
vej technológie bez potreby dlhších od-
stávok teplej vody pre obyvateľstvo.

Konkurencieschopnosť 
Konkurenčnou výhodou spoločnosti sú 
dlhoročné skúsenosti jej stopercentné-
ho vlastníka, skupiny KOMTERM, získané 
prevádzkou tepelných zdrojov na čes-
kom trhu. Vďaka tomu poskytuje KOM-
TERM Slovensko, a.s. svojim klientom 
výhodné ceny tepla a elektrickej ener-
gie. Úspešne spravuje tepelné zdroje, 
výmenníkové stanice a lokálne distri-
bučné sústavy, pričom kladie dôraz na 
úprimný vzťah so zákazníkom, profesio-
nalitu a individuálny prístup. 

www.komterm.eu

„Riadime sa všetkými zmyslami“

 ■ Inzercia
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Energetická spotreba domu 
závisí od viacerých fakto-
rov. Ovplyvňuje ju vnútor-
né vybavenie domu, spôsob 
vetrania, ale napríklad aj 
rozmiestnenie miestností. 
Hlavnú úlohu však zohrá-
va najmä stavebný mate-
riál, ktorý bol pri výstavbe 
budovy použitý. Ak je jeho 
výber nesprávny, alebo ak 
neboli dodržané konštrukč-
né pravidlá, v objekte mô-
že prichádzať k výrazným 
tepelným stratám, prípad-
ne sa v ňom môžu objavo-
vať plesne. Obyvateľov ta-
kéhoto domu môžu okrem 
diskomfortu potrápiť aj ne-
príjemné zdravotné ťažkos-
ti v podobe astmy či zápalu 
priedušiek.

Zabráňte úniku energií   
V súvislosti s úsporou ener-
gií sa často spomínajú tzv. 
„tepelné mosty“. Je to časť 

konštrukcie budovy, v kto-
rej sa výrazne mení vnú-
torná povrchová teplota. 
Keďže povrchová teplota 
domu by mala byť v celom 
objekte približne rovnaká, 
tepelné mosty patria k sta-
vebným chybám. Najčastej-
šie vznikajú, ak nebol do-
držaný technologický po-
stup prác, alebo bol použitý 
nekvalitný stavebný mate-
riál. Predpoklad na vznik 
mostov môže teda byť ob-
siahnutý už v prípravnej, 
projektovej fáze výstavby. 

Ako rozpoznáte 
mosty 
Tepelné mosty neprinášajú 
iba nežiaduci únik tepelnej 
energie, stavbu môžu do-
konca nenávratne poško-
diť. Identifi kácia tepelných 
mostov nie je vôbec jedno-
duchá. Dajú sa zistiť najmä 
pomocou termografi e. Nie-

kedy je však zjavné už na 
prvý pohľad, že niečo nie je 
v poriadku – múry vlhnú, 
prichádza k zrážaniu pary, 
na stenách sa objavujú ples-
ne. Z tohto hľadiska sú naj-
kritickejšie miesta, v kto-
rých sa stretáva vodorov-
ná plocha stavby so zvislou 
(t. j. stropy, balkónové ste-
ny, parapety, okná a pod). 

Čo môžete urobiť 
Keďže nie je jednoduché te-
pelné mosty odstrániť (nie-
ktoré z nich sú naozaj ťažko 
riešiteľné), platí pravidlo, 
že je lepšie im predchádzať, 
ako s nimi potom márne 
bojovať. 
Ak sa takémuto problému 
chcete vyhnúť, myslite na 
to už pri plánovaní stav-
by. Základom je totiž po-
staviť kvalitnú a zdravú 
hrubú stavbu. Aby ste sta-
vali úsporne a zároveň aj 

zdravo,  poraďte sa o výbe-
re stavebného materiálu 
s odborníkmi. 

Kvalitný 
stavebný materiál
Stavba by mala udržovať 
stálu teplotu a vlhkosť. Vy-
berte si stavebný materiál,
ktorý „dýcha“. Znamená to, 
že  nadbytočnú vlhkosť pre-
pustí von, pri príliš suchom 
interiéri ju zase privedie 
dnu. 
Materiál by mal byť záro-
veň dobrým tepelným izo-
lantom. Stavte preto na 
tvárnice, ktoré redukujú te-
pelné mosty. Vďaka tomu 
v dome udržíte tepelnú po-
hodu a vaše zdravie nebu-
dú ohrozovať plesne, kto-
ré sú nebezpečné najmä 
pre svoju toxicitu. Na tento 
účel vynikajúco poslúži na-
príklad stavebný materiál 
s pórovitou štruktúrou.

Pórovitosť je dôležitá  
Pórovitosť materiálu je 
vlastnosť, na ktorú by ste sa 
mali pri výbere tvárnic za-
merať. Vďaka pórom, v kto-
rých je uzavretý vzduch, je 
materiál výborným izolan-
tom. Takéto tvárnice redu-
kujú výskyt tepelných mos-
tov (zabraňujú vzniku ples-
ní  aj v tých najkritickejších 
miestach) a zároveň výraz-
ne znižujú prevádzkové 
náklady budovy. Investícia 
do kvalitného stavebného 
materiálu s dobrými izolač-
nými vlastnosťami sa oplatí 
z viacerých dôvodov. Udr-
žiava v interiéri zdravú 
klímu a tepelnú pohodu, 
prináša okamžitú úsporu 
na energiách a eliminuje 
budúce možné náklady, 
ktoré sa spájajú s nutnosťou 
stavbu zatepliť. 

Stavajte zdravo a bez tepelných únikov 

PETER GREGOR

redakcia@mediaplanet.com

Otázka: Chystáte sa stavať a uvažujete, ako to urobiť čo najlepšie? 
Odpoveď: Zamerajte sa na výber kvalitných tvárnic. Vďaka nim bude dom zdravý 
a do rodinného rozpočtu prinesie nemalé úspory. 
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NOVINKY

Stavebníctvo prechádza 
v posledných rokoch vývo-
jom, ktorý by sa dal merať 
míľovými krokmi. Podobu 
budúcich stavieb už neurču-
je iba technologický pokrok, 
ale aj požiadavky na ekoló-
giu a komfort.  

Súčasné 
energetické trendy
Dôvodov, prečo sa aj v sta-
vebníctve čoraz častejšie 
hovorí  o ekológii, je viacero. 
Na individuálnej spotrebi-
teľskej úrovni sa s ekologic-
kosťou spája úspora fi nan-
cií, na makroúrovni je eko-
logickosť dôležitá pre znižo-
vanie energetickej závislosť 
EÚ a emisií skleníkových 
plynov. Preto sa aj v staveb-
níctve čím ďalej, tým viac 
presadzuje trend znižovania 
spotreby energie a využíva-
nia obnoviteľných zdrojov. 
Prispôsobujú sa mu aj smer-
nice Európskej únie a legis-
latíva jednotlivých národ-
ných štátov.     

Prísnejšie smernice 
Podľa novelizovanej smer-
nice Európskej únie o ener-
getickej hospodárnosti bu-
dov (EPBD II – Energy Perfor-
mance of Buildings Directi-
ve, 2010/31/EÚ) majú byť od 
roku 2020 všetky nové budo-
vy postavené v takmer nu-
lovom energetickom štan-
darde. Zámerom normy je 
znížiť závislosť členských 
krajín Európskej únie od 
primárnych energetických 
zdrojov, zvýšiť využívanie 

obnoviteľných zdrojov ener-
gie na pokrytie energetic-
kej spotreby a priamo zní-
žiť objem emisií CO2 a iných 
škodlivín, ktoré spôsobujú 
klimatické zmeny. Plnenie 
tejto európskej smernice sa 
odráža aj v národných legis-
latívach. Na Slovensku cieľ 
a záväzky smernice zohľad-
ňuje nová technická norma 
(STN 730540-2:2013), ktorá 
vstúpila do platnosti 1. janu-
ára 2013.

Nová norma 
na Slovensku
Nová norma sa vzťahuje na 
projektovú dokumentáciu 
a projektové a normalizo-
vané hodnotenia energe-
tickej náročnosti budov, 
ktoré boli spracované 
po 1. januári 2013. Ná-
roky na objekty pro-
jektované od ro-
ku 2015 sú v nor-
me označené ako 
„o dp or úč a né“, 
požiadavky na bu-
dovy projektované 
po roku 2020 sú sta-
novené ako „cie-
ľové“. Od roku 

2020 sa normou stanú budo-
vy s takmer nulovou spotre-
bou energie. V praxi to zna-
mená, že všetky budovy, 
ktoré sa u nás postavia po 
31. 1. 2020, budú v  energetic-
kom štandarde približujú-
com sa nule.

Čo je to 
„nulový“ dom? 
V porovnaní s nízkoenerge-
tickým a pasívnym domom 
je nulový dom z hľadiska 
energetickej úspornosti eš-
te hospo- d á r n e j š í . 

Pri projektovaní nulového 
domu sa zohľadňuje viace-
ro faktorov – cielená  orien-
tácia budovy, nízka členi-
tosť tvaru budovy, orientá-
cia okien, kvalita izolácie, 
eliminácia tepelných mos-
tov a znižovanie tepelných 
únikov, efektivita využíva-
nia tepelných ziskov a riade-
né vetranie s rekuperáciou. 
V nulovom objekte sa v ma-
ximálnej možnej miere vy-
užívajú dostupné obnovi-
teľné zdroje energie. Pokiaľ 
možno, dom získava energiu 

na svoju prevádz-
ku výlučne 

z obnovi-
teľných 

z d r o -
jov.  

Zmeny pre 
spotrebiteľov
Nová technická norma 
sprísňuje, okrem iného, aj 
požiadavky na izoláciu sta-
vieb. Doteraz používané 
hrúbky izolácií sú pre zní-
ženie energetickej nároč-
nosti stavby nedostatočné. 
Aby sa znížili tepelné straty 
a zamedzilo sa prehrievaniu 
stavieb v lete, bude potrebné 
používať hrubšiu izoláciu. 
Lepšie izolačné vlastnos-
ti objektu síce predstavujú 
o niečo vyššie vstupné ná-
klady, no tie sa vrátia v po-
dobe poklesu platieb za ener-
gie. So znížením tepelných 
strát ide ruka v ruke ekolo-
gickejšie správanie stavby, 
a tiež zníženie emisií CO2. 
Nové požiadavky však ne-
smerujú iba k úspore ener-
gií. Znamenajú najmä lep-
ší komfort života. Príjemná 
a celoročne stála klíma v ob-
jekte má pozitívy vplyv aj na 
fyzické a psychické zdravie 
človeka.

Na Slovensku 
postupne pribudnú nulové domy

Otázka: Viete o tom, že budovy v EÚ spotrebujú 
až 40 % energie a ich podiel na emisiách CO2 je 35 %?

Odpoveď: V stavebníctve sa všade vo svete čoraz viac presadzuje energetická 
sebestačnosť. Na Slovensku tento fakt refl ektuje najnovšia technická norma. 

Anastasiya Kuzminová
odporúča infrasaunu
od MARIMEXU www.marimex.sk

 ■ Inzercia

KRISTÍNA LENKOVÁ

redakcia@mediaplanet.com
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