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tvárí 
povrchu steny

Povrchová úprava steny hravo určí charakter celej miestnosti. Možnosti pritom 
stále pribúdajú. Od betónových povrchov s priemyselným či kamenným vzhľadom 
možno cez hladké vzorované steny prejsť až prírodným obkladovým materiálom.

Steny nemuSíte poňať 
monotematicky. 

kombinované úpravy Sú 
teraz žiadaným trendom. 

Jednotlivé povrchy Sa 
môžu vzáJomne zauJímavo 

dopĺňať, ale zároveň 
vyniknú ich špecifiká. 
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 (foto: Harlequin)
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Na betón pekné
Nudný, sivý, neatraktívny, studený? Omyl! Čoraz častejšie sa 
aj v interiéri nechávajú betónové konštrukcie budov priznané. 
Dostupný je totiž tzv. pohľadový architektonický betón, ktorý 
vďaka špeciálnym prímesiam spĺňa vysoké technologické aj 
estetické nároky. Aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, jeho povrch 
môže byť rôznorodý. Textúra vzniká odtlačkom debnenia alebo 
následným opracovaním v mäkkom či tvrdom stave. Štruktúra 
náhodne vystupujúcich zŕn kameniva či rôznych dutiniek môže 
byť napríklad výsledkom škrabania, rezania, vymývania, kefova-
nia. Sivý povrch sa v návrhoch industriálne ladených interiérov 
vyskytuje v súčasnosti veľmi často. Je totiž možnosťou, ako 
zachovať priemyselný charakter a poskytnúť neutrálny podklad 
zariadeniu v žiarivých farbách. Práca s pohľadovým betónom si 
však vyžaduje precízne ujasnenie požiadaviek už pri návrhu.

1
Obklad z umeléhO 

kameňa s dekorom zvrásnenej 
skaly s hnedastým melírom od 

Vaspo Stone. (foto: Vaspo)

Kamenné dvojičky
Aj štruktúra kameňa je jedným zo spôsobov, ako dyna-
mizovať moderné interiéry. Obklady sú z prírodného 
a umelého kameňa sú ako dvojičky. Na nerozoznanie. 
Mávajú podobu rôzne veľkých štiepaných kúskov, obkla-
dových pásikov alebo tenkých remienkov. Keďže môžu byť 
dosť výrazné, pri úprave stien sa často kombinujú s inými 
materiálmi a formami. Moderné technológie umožňujú 
vylepšiť niektoré vlastnosti ich dekoratívnych imitácií. Na 
ich výrobu sa používa predovšetkým celofarebný vibrobe-
tón. Retardéry, ktoré obsahuje, obmedzujú vyplavovanie 
vápnika a bránia vzniku nežiaducich výkvetov. V prípade 
umelého kameňa sa rozšírilo aj portfólio farieb, no jemné 
prirodzené odtiene si svoje prvenstvo držia stále. Z prak-
tického hľadiska nie je žiadnym prekvapením, že kamen-
ný obklad sa často vyskytuje v oblasti kozuba a komína. 
Dizajnové a technologické trendy však tieto hranice stále 
výraznejšie posúvajú a je len kreativite majiteľov a archi-
tektov, ako to využijú.

2

3

Stieranie nerovností, natieranie farieb
Skôr ako sa pustíme do nanášania povrchovej úpravy na stenu, mali 
by sme si posvietiť na podklad. Priamo na konštrukcie sa obyčajne 
nanáša hrubovrstvová vápenno-cementová jadrová omietka vo 
vrstvách hrubých 1,5 až 2 cm. Tenkovrstvové omietky a stierky 
(hrúbka vrstvy niekoľko mm v závislosti od druhu) sa používajú 
buď na dokonale rovný podklad (ideálne sú montované steny), 
alebo ako záverečná vrstva pri omietaní. Odstraňujú nerovnosti 
a prasklinky, ktoré by pod maliarskymi nátermi nevyzerali dobre. 
Stierky majú väčšinou sadrový základ, dostupné však aj druhy na 
báze umelých živíc. Upravovaná plocha by mala byť suchá, čistá, 
vyzretá a zbavená všetkých nesúdržných vrstiev. Pri nanášaní je 
výborným pomocníkom antikorové hladidlo. Po24-hodinovom 
vyschnutí a vyzretí sa na snehobielu stierku bez problémov aplikuje 
maliarsky náter v rôzne sýtom odtieni alebo iná úprava.

Na steNy bol použitý náter Remal 
Color, nerovnosti podkladu možno 
pred jeho nanesením vyrovnať Remal 
stierkou v 1 až 2 vrstvách s hrúbkou 
od 1,5 do 2 mm (foto: Bal Slovakia).
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Jupol Ekonomik je farba vyrobená na základe vodnej disperzie 
polymérnych spojív. Používa sa na dekoračnú ochranu stien a stropov, 
na ktoré nie sú kladené žiadne špecifické požiadavky. Má výnimočne 
nízky obsah prchavých organických zlúčenín, jednoducho sa nanáša, je 
paropriepustná a odolná proti suchému oteru. Spotreba sa od 170 do 
200 ml/m2 pri dvoch vrstvách v závislosti od podkladu. Na pastelové 
odtiene ho možno tónovať aj Dipi colorom alebo Dipi koncentrátom.

Tip-top tapety 
Stenám môžeme dopriať aj make-up z tapiet. 
V ponuke sú napríklad vliesové (z impregnované-
ho vlákninového materiálu), vinylové aj textilné. 
U nás sú však najtradičnejším typom jedno- alebo 
dvojvrstvové papierové tapety. Pri aplikácii je 
dôležité, aby bol podklad zbavený starých tapiet 
a náterov, suchý a hladký. Ak tapety pri aplikácii 
menia svoj rozmer (papierová báza), lepidlo sa 
najčastejšie nanáša na ich zadnú stranu a nechá sa 
mierne vsiaknuť, prípadne sa tapeta inak opatrne 
zvlhčí. Tapety, ktoré rozmer nemenia, prikladáme 
v pásoch na stenu natretú lepidlom (napríklad 
vliesové a vinylové). Môžu sa vzájomne prekrývať 
alebo lepiť na zraz, tiež v závislosti od rozmero-
vých zmien. Namieste je asi 10 % rezerva mate-
riálu. Presné podmienky aplikácie by mal uviesť 
výrobca. Vybrať si z veľkého množstva tapetových 
vzorov nemusí byť vždy ľahké. Je dobré myslieť na 
to, že pri zvislom vzore miestnosť väčšinou vyzerá 
vyššia, pri vodorovnom skôr naopak. 

Steny majú ďalší rozmer
Súčasný dizajn a nároky užívateľov dávajú interiérovej 
úprave stien stále nové rozmery. Dekoračné bambusové 
panely svoj rozmer navyše získali vďaka tomu, že ich 
štruktúra mierne vystupuje do priestoru. Preto sa ozna-
čujú aj ako 3D board. Sú zo zmesi vláknitých častí bam-
busu a cukrovej trstiny. O pevnosť tohto u nás ešte nie 
celkom tradičného materiálu sa netreba obávať, panely 
je veľmi ťažké stlačiť alebo vytlačiť. Keďže boli vyrobené 
špeciálne na úpravu interiérov v základnom vyhotovení 
nie sú nepremokavé ani nehorľavé, ale možno vyrobiť 
i varianty, o ktorých to neplatí. V takom prípade prvok 
dostane povrch z PVC alebo nehorľavú povrchovú úpra-
vu na úrovni B1. Aplikácia je pomerne jednoduchá. Jed-
notlivé narezané časti sa lepia na stenu tak, aby vytvorili 
požadovaný vzor. Sú prirodzene biele, takže sa na záver 
striekajú základnou farbou a krycou farbou.

Nesmrteľná biela a jej pestrí príbuzní
Maliarsky náter je azda najpoužívanejšou úpravou povrchu stien, aj 
keď ostatné možnosti mu už šliapu na päty. Pri výbere treba zvážiť, aký 
estetický výsledok očakávame, aké úžitkové vlastnosti požadujeme, 
a posúdiť aj oteruvzdornosť, kryciu schopnosť a paropriepustnosť. 
Nasiakavosť podkladu nám pomôže zjednotiť penetrácia. Náterymôžu 
mať rôzny základ, pri výbere má rozhodujúce slovo samozrejme účel. 
Príliš vlhké prostredie napríklad nerobí dobre akrylátovým farbám. 
V kuchyni či v detskej izbe sú efektívne aj umývateľné varianty. Biela 
je dlhodobý top. Dôvodov je niekoľko: opticky zväčšuje, rozžiari, je 
vhodným podkladom pre rôzne typy zariadenia. Môžeme si vybrať 
z rôzneho jasu, povrch môže mať rôznu intenzitu lesku alebo môže 
byť matný. Primiešaním tónovacích farieb si vytvoríme odtieň podľa 
svojho gusta, spektrum je takmer neobmedzené. Pre menej odvážnych 
sú tu produkty natónované z výroby a kolorovacie centrá.
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Obklad 3d s dekOrOm 
brandy v prirodzenom 
bledom odtieni. 

 (foto: Harlequin)

(foto: 3dboard.sk)

špeciálny
TIP
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Lístok s poznámkou
(foto: thinstock.cz)
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Hrejivé drevo
Z interiéru ho nevyhnali žiadne trendy. Dôvodom je jeho pri-
rodzená kvalita, vzhľad, ale aj pocit tepla, ktorý do miestnosti 
dokáže priniesť. Drevený obklad v rôznych podobách  je jedno-
ducho in stále. Pre zachovanie jeho kvality je dôležité správne 
prúdenie vzduchu a odvod vlhkosti cez obvodové konštrukcie 
stavby. Odporúča sa pripevňovať ho na montážne rámy, aby 
vznikla medzera široká asi 20 – 30 mm. Interiér sa najčastejšie 
obkladá smrekom, borovicou, smrekovcom, jedľou... Z exotic-
kejších drevín je obľúbený napríklad tík. Drevo aj pri vnútornom 
použití potrebuje pravidelné ošetrovanie, aby sa zvýšila jeho 
odolnosť (impregnácia), zvýraznila sa jeho prirodzená krása 
a štruktúra (lazúry, oleje a vosky) alebo sa upravila jeho farebnosť 
či prekryli vzhľadové nedostatky (moridlá a krycie farby). 

Priznanie k tehle
Štruktúra priznaného lícového muriva prináša do priesto-
ru svojskú vidiecku či industriálnu atmosféru pravidelný 
raster škár nedáva nude žiadnu šancu. Vhodný tehlový 
múr, ktorý by ste s radosťou priznali, však nie vždy býva 
práve poruke. Na takéto situácie sú špecialistami tehlové 
obkladové pásiky. Štruktúrou a farebnosťou verne napo-
dobnia tehlu, no môžete si vybrať z viacerých odtieňov. 
Lepia sa priamo na stenu lepiacou maltou určenou na 
neomietané murivo. Ako poistka pevnosti spojenia fun-
guje očistenie od prachu pred aplikáciou. Estetický dojem 
stojí v tomto prípade aj na hrúbke škár. Tá je v podstate 
vecou kreativity realizátora, no neodporúča sa menej ako 
10 mm. Autenticitu väzby muriva na rohoch, osteniach 
a parapetoch zabezpečia doplnkové rohové pásiky vy-
robené práve na tento účel. Aby ste sa vyhli zbytočným 
farebným skokom, je materiál potrebné objednať naraz 
a pri lepení využívať kusy z viacerých paliet. 

8
(ilustračné foto:thinstock.cz)

Jednoduchým spôsobom, ako dosiahnuť 
na stene vzhľad lícOvéhO 

muriva, sú tehlové obkladové pásiky 
od spoločnosti Wienerberger, napríklad 

Terca Standard Cienna.

Na  Na lakOvaNie 
iNteriérOvéhO 

Obkladu v interiéri 
možno použiť 

Aqualak v matnom, 
polomatnom alebo 
lesklom variante. Je 

vhodný aj na výrobky 
v nepriamom styku 

s potravinami (vyrába 
Colorlak).
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zuzana-kubalova
Lístok s poznámkou
(foto: thinstock.cz)

zuzana-kubalova
Zvýraznenie
Na lakovanie dreveného obkladu
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NoviNka

Objednávky
email: knihkupectvo@jaga.sk
tel.: 02/529 259 89
web: www.jagastore.sk

novinka
To najlepšie
z časopisu
urob si sám

objednávky:
email: knihkupectvo@jaga.sk
tel.: 02/529 259 89
web: www.jagastore.sk

len za
 3,95 €
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