
 STRANA 26 Stavíme, bydlíme... NJR - ČERVEN 2016

NOVINKA 2016

Ovládejte svuj dům chytře

Vyladěné 
    předokenní rolety...
        venkovní žaluzie...

Ovládejte venkovní žaluzie a rolety se systémem  
Connexoon® tak snadno, jako nikdy p edtím.
Sta í vám jediné - mít chytrý telefon!

www.lomax-zdarnadsazavou.cz

.
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Vzorkovna Jihlava:
Žižkova 15, 586 01 Jihlava
mobil: 776 778 257, 608 878 882

Vzorkovna Ž ár n. Sázavou:
Novom stská 7
591 01  Ž ár n. Sázavou
mobil: 776 778 295, 608 878 882
e-mail: mazel@lomax.cz

U Cihelny 2, 724 771 955

Střechy TALPA, Jihlava, 

Švédský bezúdržbový 
okapový systém  
se zárukou 30 let.

okapystřechy
& www.strechyjihlava.cz
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Trendem jsou nyní malé kuchyňské 
koutky, vybudované přímo v zahradě. 
Míváte-li v létě často hosty, případně rádi 
stolujete venku, nemáte nad čím přemýš-
let. Základem je stůl a pracovní plocha s 
dostatkem odkládacích prostorů... 

Asi největším rozdílem oproti klasic-
ké kuchyni je, že všechno stabilní zaříze-
ní musí odolávat vlhku, sluneční výhni a 
dalším vrtochům počasí. Prostor zahradní 
kuchyně by měl být alespoň částečně kry-
tý a pamatujte i na přívod vody a odpad 
(rozhodně by tu měl být alespoň malý 
dřez), případně i na elektrickou zásuv-
ku s vhodným stupněm ochrany – tak si 
můžete zabezpečit při práci vhodné osvět-
lení a budete moci i venku využívat něk-
teré kuchyňské spotřebiče. Exteriérová 
kuchyň by měla sousedit s místem na sto-
lování a stejně jako všechny stabilní prvky 

v zahradě by měla stylem ladit s okolím. 
Ideální volbou do okolí ohnišť a grilů 

(samozřejmě ne do jejich těsné blízkos-
ti) jsou některé teplomilné rostliny, kte-
ré dobře snášejí i sucho. Aby vás potěšil 
pohled na okolní záhony, doplňte svou 
letní jídelnu například růžemi, v létě kve-
toucími trvalkami a keři či kvetoucími 
popínavými dřevinami, atmosféru doladí 
i aromatické kuchyňské bylinky a různá 
listová zelenina, kterou můžete pěstovat 
i v květináčích, závěsných nádobách či na 
momentálně trendových vegetačních stě-
nách. 

Netradiční nálady vytvoří exotické rost-
liny v nádobách (palmy, sukulenty, citru-
sy, exotické kvetoucí cibuloviny a popí-
navé rostliny) – můžete je soustředit na 
jednom místě (třeba na terase) nebo roz-
ložit do záhonů. -lm-

Zahradní kuchyňský koutek

V posledních dnech nadáváme 
na to, že se sluníčko schovává kaž-
dou chvíli za mraky. A že díky tomu 
nestačí prohřát vodu v bazénu na 
teplotu příjemnou ke koupání.

Pokud je ale bazén vybaven ohře-
vem vody, dá se v něm koupat i 
během pošmourných dnů. 

Jaká je vlastně ideální teplota vody 
ke koupání? Někdo má rád vodu 
chladnější, jiný by se rád koupal v 
takové, která má teplotu tropických 
moří. Ideální teplota je zhruba mezi 
22 a 28° C.

Jaké máme možnosti vodu ohřát? 
Tahle otázka zajímá spoustu rodičů, 
kteří mají zájem na tom, aby si jejich 
děti mohly užívat koupání a plavání v 
teplé vodě kdykoliv si vzpomenou...

Pomineme elektrický ohřev, jehož 
provoz je totiž velmi nákladný - to 
už bychom mohli do bazénu lít vodu 

rovnou z varné konvice. 
Pro obyčejného člověka se nabízí 

dvě ekonomicky dostupné možnos-
ti. Tou první je solární systém ohře-
vu vody. Je výkonný, jednoduše při-
pojitelný a vodu ohřívá zadarmo. I v 
našem klimatu je solární ohřev scho-
pen dobře fungovat až šest měsíců v 
roce. Ovšem, když svítí sluníčko.

Co když se však zhoupne počasí a 
přes den je polojasno nebo dokonce 
zataženo? 

Právě kvůli těmto dnům, které 
mohou přijít i v parném létě, odbor-
níci doporučují lidem, aby si rad-
ši pořídili tepelné čerpadlo. Dnes 
jsou k mání speciální čerpadla na 
ohřev vody v rodinných bazénech. 
Nejsou závislá na výkyvech počasí 
a dobře fungují už od venkovní tep-
loty kolem 12° C, tedy i když nesvítí 
slunce .

Fungují na stejném principu jako 
tepelná čerpadla určená k vytápě-
ní domů. Zjednodušeně řečeno bez 
ohledu na počasí odebírají teplo z 
okolního vzduchu a předávají je do 
vody. Tímto způsobem zdarma zís-
kávají přes 80 % tepelné energie. 
Tedy čtyřikrát víc, než spotřebují na 
svůj provoz! 

Lehce se dají instalovat k novým 
i starším bazénům. Jinými slovy si 
potěchu z koupání můžete užívat až 
sedm měsíců v roce, aniž byste muse-
li za mraky vyhlížet sluneční paprsky. 
Stačí si jen na pár hodin tepelným 
čerpadlem vodu v bazénu jak se říká 
přihřát. -lm-

Jak ohřát vodu v bazénu


