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Dizajn

V štýle
pop-art

Očarujúca policajtka prenasleduje záhadného zločinca... Wow! Boom! Kultové 
výkriky zvyšujú napätie a dobrodružstvo pokračuje v novej dimenzii –  
na stenách v kuchyni, kúpeľni či predsieni...
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V
zrušujúci príbeh rozihrali na ob-

kladačkách dizajnéri talianskeho 

výrobcu Imola Ceramica, ktorých 

inšpiroval známy predstaviteľ pop-artu 

– Roy Lichtenstein. Ako jeden z prvých 

rozpoznal, že komiks je veľmi sofistiko-

vaná forma umenia a vytvoril jedinečné 

maľby postavičiek a príbehov z komik-

sov. Na nových obkladačkách dizajnéri 

použili dvanásť rôznych motívov, ktoré 

skombinovali do dvoch súprav. Tie sú 

súčasťou kolekcie pozostávajúcej z jed-

nofarebných obkladačiek v štyroch ori-

ginálnych dekoratívnych textúrach.

eFeKtNý INterIÉr

Paleta farieb má korene v 50. rokoch mi-

nulého storočia, keď sa pop-art po prvý-

krát objavil. Sú sýte, svieže a plné ener-

gie, presne ako nový umelecký smer. 

Červená, žltá, ružová, oranžová, zelená 

– dovedna ich je desať. Dynamiku ne-

konvenčného umeleckého hnutia dizaj-

néri umocnili obdĺžnikovým formátom 

obkladačiek. Vďaka pôvabným kresbám, 

kvalitnému materiálu a jedinečnej povr-

chovej úprave obkladačky dodajú kaž-

dému priestoru punc výnimočnosti. Ro-

zohrať príbeh podľa vlastných predstáv 

zláka nielen milovníkov pop-artu, ale aj 

tých, čo obľubujú originalitu vo svojich 

domovoch. 

 Príbeh plný napätia sa môže začať v kúpeľni.
 Vďaka desiatim farbám možno vytvoriť v každej miestnosti inú kombináciu.
 Všetky obkladačky majú lesklý povrch.
 Bodky, takzvané Benday dots sú Lichtensteinovou značkou. Ide o optický klam, 
pri ktorom presne poskladané bodky dávajú dovedna rôzne farby, vytvárajú ilúzie  
perspektívy a tieňa. 
 Jednofarebné obkladačky vyrobili v štyroch dekoratívnych textúrach.
 Každá obkladačka má hrúbku 7,8 milimetrov a veľkosť 12,5 x 33,3 centimetra.
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Dizajn

 Pointa príbehu je v rukách zákazníka...
 Pop-art dá punc výnimočnosti aj komerčným priestorom.
 Imola Ceramica patrí k výrobcom udávajúcim trend vo svete interiérového 
dizajnu.
 Mix číslo jeden
 Mix číslo dva
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VtIp a pÔVaB

Pop-art bol míľnikom v histórii umenia, 

jeho tvorcovia premieňali všedné pred-

mety na umelecké diela. Inšpirovalo ich 

komerčné umenie a populárna kultúra 

ako fotografie, komiksy, film či reklama. 

Roy Lichtenstein recykloval vizuálne 

okolie šibalsky, pôvabne a jedinečne. 

Inšpiráciu k prvej komiksovej maľbe ob-

javil v detskej knižke o káčerovi Donaldo-

vi z roku 1960. Pokračoval reprodukciou 

výstrižkov z komiksov a reklamných letá-

kov. O tri roky neskôr už vystavoval roz-

merné komiksové plátna, ktorými sa 

preslávil po celom svete. 

Nová kolekcia obkladačiek s charakteris-

tickými kresbami jedinečného umelca sa 

do sveta rozletela prostredníctvom siete 

kanadskej spoločnosti Ceratec, ktorá sa 

špecializuje na distribúciu keramických 

dlaždíc. 

Text: Dagmar Murgašová
Foto: Ceratec
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T
he LEAF Awards združuje uzná-

vaných architektov, projektantov, 

developerov a dodávateľov z ce-

lého sveta. Ocenenie odborníci udeľujú 

výnimočným projektom v rôznych ka-

tegóriách. Za vlaňajšok sa najlepšou výš-

kovou budovou na svete stal One Central 

Park Sydney. 

LÁME MONOTÓNNOSŤ 
MESTA

Central Park v Sydney je miesto, kde si 

môžete oddýchnuť a relaxovať s priateľ-

mi a rodinou, neformálne stolovať pod 

šírym nebom, k dispozícii sú tiež šachov-

nice či prírodné kino a odohrávajú sa tu 

príležitostné trhy a festivaly. V tomto 

prostredí sa nachádza výnimočná budo-

va One Central Park Sydney, ktorú na-

projektovali vo francúzskom štúdiu Ate-

liers Jean Nouvel.

Východná veža domu vysokého 166 met-

rov má 33 podlaží, zatiaľ čo západná 

budova je zhruba polovičná. V komplexe 

sa nachádza 623 bytových jednotiek, 

päťúrovňové podzemné parkovisko 

a obchodné priestory. Unikátnym prv-

kom budovy sú rozsiahle vertikálne a ho-

rizontálne záhrady, ktoré spolu s netra-

dičným umiestnením heliostatu nemajú 

obdobu na medzinárodnej architekto-

nickej scéne. Po zotmení sa heliostat 

zmení na jedinečné LED dielo s názvom 

Sea Mirror. Jeho autorom je francúzsky 

umelec Yann Kersale. 

SVIEŽO AJ NA STRECHE

Čarovná montáž zrkadiel vytvára na ob-

lohe trblietavé divadlo a v tomto odlesku 

žiaria aj vertikálne záhrady pokrývajúce 

povrch budovy. Vytvoril ich známy fran-

cúzsky krajinný architekt Patrick Blanc. 

Uprostred rušného austrálskeho mesta Sydney sa 
nachádza obytný dom poskytujúci život v harmónii 
s prírodou. Vďaka netradičnému riešeniu sa stal 
najlepšou výškovou budovou na svete.



Reality

pRE zELENý 
dIzAJN

zELENÁ 
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Kúpa alebo predaj bytu majú rôzne úskalia, preto 
sa profesionáli rozhodli zriadiť garančný fond.

Nová ochrana 
pred neserióznou 
realitkou





Dovedna predstavujú 1 120 m2, na ktoré 

vysadil 35 200 rastlín rôznych druhov – 

celkom ich je 383. Zakomponoval do nich 

aj exotickú akáciu, ktorá je typickou rast-

linou Austrálie. Blanc pri inštalácii využil 

vlastný patentovaný systém, keď korene 

rastlín pripojil do plsti obalenej pletivom 

a namočenej v mineralizovanej vode. To 

umožňuje, že rastliny rastú bez pôdy 

pozdĺž povrchu steny. 

na ochranu klientov členských realitných 

kancelárií v podobe Garančného fondu. 

Vyžiadala si ho prax. Kým podnetov  

zo strany klientov na neetické správanie 

realitných kancelárií, ktoré nie sú členmi 

NARKS, prichádza asi dvadsať ročne (tu 

však možno poskytnúť iba poradenstvo 

a usmernenie pre klienta), na členov sa 

vyskytne iba štyri až päť sťažností za rok.

Oblasť, ktorú bude riešiť Garančný fond, 

sa týka takých záležitostí, ako je pochy-

benie v postupe členskej realitnej kan-

celárie, spor o časť provízie, keď služba 

zo strany kancelárie nebola poskytnutá 

v najvyššej kvalite, spory o rezervačný 

poplatok, ak nie vinou klienta nedošlo 

k podpisu zmlúv. Kúpne ceny nehnuteľ-

nosti však do tejto oblasti nepatria.

 Klient môže byť potom riešený z pro-

striedkov Garančného fondu v jednom 

spore maximálne vo výške 5000 eur. 

Cieľom je najmä čím skôr doriešiť nespo-

kojného zákazníka, pretože iný spôsob, 

ako sa dostať k vlastným peniazom, je 

zdĺhavý a s nejasným výsledkom. Výho-

dou Garančného fondu bude teda naj-

mä rýchlosť konania a rozhodovania 

v sporoch a uspokojenie finančných po-

hľadávok klienta voči realitnej kancelárii. 

Darmo, poriadok robí priateľov...

Verili by ste, že na Slovensku pripadá  

na každých cca 4200 obyvateľov jedna 

realitná kancelária? Celkovo ich máme 

1200, z tohto počtu je však iba 150 za-

členených v Národnej asociácii realitných 

kancelárií Slovenska (NARKS), nezávislej 

organizácii, ktorá spája profesionálov  

na slovenskom realitnom trhu už od roku 

1992. Pomáha vytvárať štandardy pre 

efektívnejšie a najmä etickejšie praktiky 

pri obchodovaní s nehnuteľnosťami. 

Našťastie, členská základňa stále stúpa, 

čo znamená, že význam profesionalizá-

cie vníma čoraz viac ľudí. NARKS má  

do budúcna svoju jasnú predstavu 

o tom, že voči štátu chce vystupovať ako 

zástupca odborníkov na trhu s realitami 

a zúčastňovať sa aj na legislatívnom pro-

cese.

Odbornosť je v tejto oblasti nesmierne 

dôležitá – v hre sú peniaze vlastné 

i z úveru, často je predmetom jediný ma-

jetok, ktorý máme a ktorého hodnota 

predstavuje ďalšiu časť nášho života 

a existencie. Preto by sme mali prichá-

dzať vo svete realít do kontaktu iba  

s odborníkmi. Tak ako finanční makléri 

musia každé štyri roky podstupovať li-

cenčné skúšky, podobne sa pripravuje 

odbornosť v podobe licencií aj pre rea-

litných maklérov. Trocha sa vyčistí trh.

V súčasnosti NARKS prišiel s novinkou  

 Netradične umiestnený heliostat tvorí päťsto metrov štvorcových zrkadiel 
usporiadaných do viacerých pevných panelov. 
 Nová estetika s príjemnou vôňou aj v mestách...
 Záhradka je súčasťou každého bytu, no obyvatelia bytov na 29. – 32. poschodí 
majú navyše exkluzívny prístup na strešnú záhradu. 

Text: Dagmar Murgašová
Foto: Photo courtesy LEAF Awards, v2com

Text: Mira Grochalová


