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Spájanie
medených rúrok

Vinylové podlahy

Gamatky v lete

svet do slovenských kúpeľní

Veľkoformátové obklady, 
dlažby, sklenené tabule



M
IR

A
D

 IN
FO

   
   

   
   

   
III

 /
 2

01
6

2

POPRAD          PREŠOV          POPRAD          PREŠOV          POPRAD          PREŠOV          POPRAD          PREŠOV          POPRAD          PREŠOV

Domáci
wellness

Tlačidlo pre jednoduchú obsluhu prichádza 
do kúpeľní - KLUDI PUSH umožňuje intuitívne 
sprchovanie jednoduchým stlačením tlačidla. Jedno 
stlačenie a voda tečie z hlavovej, bočnej či ručnej 
sprchy - až do ďalšieho stlačenia tlačidla a voda sa 
zastaví. Jednoduchý princíp, čistá funkcia.
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Vážení zákazníci!
Podstatou tradícií je trvanie na základných hodnotách. Na ich 

udržiavaní a uctievaní. Väčšinou sú to hodnoty, ktoré vychádzajú  
z odvekých skúseností. Fungujú nezávisle od individuálnych postojov 
jednotlivcov podľa zdravého gazdovského rozumu. 

Avšak aj tradícia, lepšie povedané niečo, čo za tradíciu považujeme, 
má niekde svoj začiatok. To niečo má niekde svoj vznik, prešlo určitým 
vývojom a keď bolo dostatočne jasné, že má trvalejšiu platnosť až po-
tom sa z niečoho stal zvyk, tradícia. Nenáhlivo, samovoľne, prirodzene.

Hovorí sa, že keď niečo funguje, netreba to meniť. Je to pravda  
a v teórii procesov to tak môže zostať. Ale ak by sme neboli otvorení 
novým veciam, gazdinky by dodnes prali v potoku. Bez automatickej 
práčky si domácnosť už ani nevieme predstaviť. A vysávanie? Už aj to 
ide samo od seba. Dokonca je možné vysávač naprogramovať, aby 
povysával skôr, než prídeme z práce.  

Technológie jednoducho zmenili pohľad na určité činnosti a tých 
činností nezadržateľne pribúda. Aj v oblasti hygieny a očisty na WC. 
To, čo sa dnes zdá ako módny výstrelok, sa o niekoľko rokov stane 
bežnou záležitosťou - toaleta s integrovanou sprchou, ktorá vás očistí 
teplou vodou.  Spoločnosť Geberit prišla s revolučnou koncepciou toa-
lety AquaClean, ktorá zmení zaužívané návyky v našom živote. Zatiaľ 
ako novinka prichádza na trh aj s patričnou cenou, no využijúc vyššie 
spomenuté príklady s práčkami a vysávačmi si dovolím tvrdiť, že o pár 
rokov mať doma takéto WC už nebude ničím výnimočným. 

Viem, že nové myšlienky sa presa- 
dzujú ťažko, lebo taká je prirodze- 

nosť človeka. Ak sa však nebudeme brá-
niť novinkám, ak ich aspoň vyskúšame, 

posunieme svoj život k novým, dopo-
siaľ nepoznaným obzorom. Osvie-

žime si ducha a budeme môcť 
porozumieť svetu okolo nás. 

Časopis pre priaznivcov kvalitných výrobkov  
a profesionálnych služieb. Vydáva: spoločnosť 
MIRAD s.r.o., Bardejovská 23, 080 06 Prešov ∙ V náklade: 
65 000 výtlačkov ∙ Periodikum: štvrťročník, 
nepredajné ∙ Vydania: január, apríl, júl, október 
2016 ∙ Uzávierka Mirad INFO: 3/2016 - 17.05.2016 
∙ Redakčná rada: Pavol Mikolaj, Rastislav Brandt, 
Marek Humeník, Ing. Marek Inaš, Miroslav Honek, 
Miroslav Schmidt, Jaroslav Galdun, Mgr. Peter 
Dvorčák, Marianna Vašková, Ing. Anna Hadbavná, 
Lucia Orolinová, Michal Petruňa ∙ e-mail: miradinfo@
mirad.sk ∙ Redakcia a prepress: Ardeny s.r.o.

CENTRÁLA PREŠOV 
Mirad s.r.o., Bardejovská 23

otváracie hodiny:
Po-Pia 7:00 - 17:00
       So 7:00 - 12:00

kúpeľňové štúdio:
Po-Pia 8:00 - 17:00
       So 8:00 - 12:00

POBOČKA GIRALTOVCE 
Družstevná 338/1 
v predajni ELEKTRO Elko-Jur
tel.: 0903 101 510
        0915 979 562
elkojur@stonline.sk
Po-Pia 9:00 - 16:00

Pavol Mikolaj

poradí rád ...

Radi s vami komunikujeme osobne. Naši vy-
školení pracovníci radi prekonzultujú vaše 
požiadavky a poradia optimálne riešenia.

U nás môžete platiť nasledujúcimi pla-
tobnými kartami:

Predaj na splátky:

Prostredníctvom spotrebiteľského úveru  
môžete nakupovať aj v prípade, keď  
práve nemáte dostatok svojich peňazí. Viac 
informácií získate u nášho vyškoleného per-
sonálu.

NOVINKA
 MIRAD KARTA ZLIAV
viac na www.mirad.sk

plyn ∙ voda 
kúrenie ∙ odpad 
sanita

tel./fax: 051/776 47 20
                0918 978 776
predajna@mirad.sk

tel./fax: 052/776 71 62
                0915 791 760
michal.kanuk@mirad.sk

Pri nákupe tovaru nad 200,-€ 
s dph a preukázaní sa kartou 
VIP ZUNO card, získate dar-

ček podľa vlastného výberu. 

Doprava:
Predaný tovar vám po dohode odvezie- 
me na určené miesto našou vlastnou  
autodopravou. Rozvoz v Prešove pri nákupe 
nad 300,- € je zadarmo. Mimo Prešova po do-
hode s vedúcim dopravy.

Akcie: 
Všetky akcie v predajniach Mirad s.r.o.  
trvajú do vypredania zásob,  ak nie je priamo  
v akcii uvedené inak.

Ceny:
Všetky uvedené ceny v Mirad INFO sú s DPH.

čerpacia technika
priemyselné 
čerpadlá

tel./fax: 051/776 47 20
               0918 978 774
miroslav.schmidt@mirad.sk

tel./fax: 052/776 71 62
vladimir.gontkovic@mirad.sk

kúpeľňové
štúdio

tel./fax: 051/749 78 41
 0918 978 772
ks@mirad.sk

tel./fax: 052/789 39 87
               0918 801 689
kspoprad@mirad.sk

krby ∙ pece

tel./fax: 051/748 50 97
               0917 522 181 
miroslav.honek@mirad.sk

tel./fax: 052/776 71 62 
               0917 963 716 
pavol.ovcarik@mirad.sk

Vaše ohlasy a názory píšte na: 
miradinfo@mirad.sk      www.mirad.sk

PREŠOV

POPRAD

počas štátnych sviatkov (mimo cirkev-
ných) otvorené od 7:30 do 12:00 hod.

otváracie hodiny:
Po-Pia 7:00 - 18:00
       So 7:30 - 12:00

kúpeľňové štúdio:
Po-Pia 8:00 - 18:00
       So 8:00 - 12:00

POBOČKA POPRAD
Hraničná 5300

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

Domáci
wellness

Tlačidlo pre jednoduchú obsluhu prichádza 
do kúpeľní - KLUDI PUSH umožňuje intuitívne 
sprchovanie jednoduchým stlačením tlačidla. Jedno 
stlačenie a voda tečie z hlavovej, bočnej či ručnej 
sprchy - až do ďalšieho stlačenia tlačidla a voda sa 
zastaví. Jednoduchý princíp, čistá funkcia.
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www.arcakotle.sk 
   

INFOLINKA: +421 41/56 56 777 

Akcia je èasovo obmedzen? - len do 31.8.2016. 

Nákupom kotla ARCA teraz ušetríte!

Kotol ARCA Granola s bojlerom 200 l ZADARMO. 
Ušetríte až 560 €.

20 kW / 30 kW 

ZADARMO

PLYN » VODA » KÚRENIE » ODPAD
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Vymeniť starý stacionárny plynový kotol za 
nový kondenzačný či vybrať vykurovanie do 
novostavby, môže byť po novom ľahšie než 
kedykoľvek predtým. A to vďaka novému sta-
cionárnemu kondenzačnému kotlu značky 
Protherm s mimoriadne jednoduchou inšta-
láciou a dlhou životnosťou. Ide o riešenie za 
rozumnú cenu, ktoré vnáša do domácností 
teplo a s tým spojený komfort.

Rýchlo a bez komplikácií
Stacionárny kondenzačný kotol Medveď 

Condens bol špeciálne vyvinutý s ohľadom 
na domácnosti, ktoré sa už dlho odhodláva-
jú vymeniť starý kotol za nový, ale odrádzajú 
ich všetky komplikácie, ktoré môžu nastať pri 
jeho výmene. Šikovní vývojári navrhli vykuro-
vacie zariadenie tak, aby domácnostiam znač- 
ne uľahčili rozhodnutie. Medveď Condens 
je vyrábaný v štyroch výkonových verziách 
od 18 kW do 48 kW a má vysoký stupeň 
využitia až 108 %. Využitím kondenzačnej 
technológie šetrí náklady na spotrebu ener-
gie. Nové kotly tohto typu dokonale spĺňa-
jú prísne predpisy ErP, teda novej smer-
nice o energetickej účinnosti výrobkov, 
ktorá na Slovensku vstúpila do platnosti ešte  
v roku 2015. Kotol svojou konštrukciou spĺňa 
požiadavky na zaradenie do triedy energe-
tickej účinnosti „A“. Svojou robustnosťou  
a funkčnými vlastnosťami pripomína liatino-
vé kotly. 

Ušetrí náklady aj prácu
Kotol Medveď Condens má na svojom 

konte aj ocenenie, nedávno získal Čest-
né uznanie na medzinárodnom veľtrhu  
Aquatherm Nitra 2016. A aké výhody pocítia 
zákazníci už pri inštalácii kotla montážnikmi  
u nich doma? Už samotnou svojou kon-
štrukciou umožňuje kotol Medveď Condens 
rýchlu a bezproblémovú montáž. Vhodný je 
aj do systémov s veľkým objemom vykuro-
vacej vody. Jeho výmenník s veľkým priere-
zom rúrok je totiž veľmi odolný voči zane-
seniu nečistotami zo starších vykurovacích 
systémov. Kotol možno rýchlo a pohodlne 
zapojiť, bez nutnosti ďalšieho zložitého pris-
pôsobovania. Je možné využiť doterajšie 
hydraulické pripojenia a pôvodné príslušen-
stvo, ako sú čerpadlo či expanzná nádoba. To 
všetko zrýchli výmenu starého kotla za nový 
a tiež šetrí náklady a prácu. Montáž sa tak 
stáva veľmi jednoduchou, bez zbytočných 

obáv a dodatočných výdavkov. A pokiaľ 
ide o odvod spalín, ten možno riešiť taktiež 
veľmi flexibilne pomocou sady s ohybnou 
rúrkou alebo vložením plastových rúrok do 
pôvodného komínového prieduchu.

Možno ho ovládať smartfónom
Ovládanie nového kotla Medveď Condens 

je veľmi jednoduché a intuitívne, a to aj 
vďaka prehľadnému podsvietenému disple-
ju. Možno ho ovládať aj pomocou izbových 
regulátorov s komunikačným protokolom 
eBus alebo na diaľku novým smart reguláto-
rom MiGo prostredníctvom smartfónu ale-
bo tabletu. Nízke náklady sú nielen na mon-
táž kotla Medveď Condens, ale aj na jeho 
údržbu. Kotol má len minimálne požiadavky 
na čistenie. Ak sa v domácnosti rozhodnete 
riešiť okrem vykurovania aj prípravu teplej 
vody, Medveď Condens môžete skombino-
vať s externým zásobníkom teplej vody po-
mocou prepojovacej sady kotol – zásobník.

Kotol s mimoriadne 
ľahkou montážou

Nové vykurovacie techno-
lógie so sebou prinášajú aj 
nové výhody a zlepšenia. Ak 
si domácnosti vymenia ko-
tol starý dvadsať rokov – za 
nový kondenzačný – môžu 
ušetriť až 30 % plynu, čím sa 
im znížia celkové náklady na 
vykurovanie. A aké sú ďalšie 
výhody?

Medveď Condens možno ovládať novým 
smart regulátorom MiGo.

Kotol Medveď Condens získal Čestné uzna-
nie na veľtrhu Aquatherm Nitra 2016.

www.protherm.sk
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Zaradila sa tak do skupiny elitných značiek, 
ktoré predstavujú vzor úspešného rozvoja 
a neustáleho zvyšovania hodnoty značky. 
Ocenenie Superbrands je potvrdením kvality 
značky Tatramat a povzbudením pre zákaz-
níkov pri ich každodenných rozhodnutiach.

O udelení Superbrands Award rozhoduje 
expertná skupina Business Brand Council po-
zostávajúca z najuznávanejších odborníkov  
z oblasti marketingu, komunikácie a reklamy. 
Rozhodnutie vykonávajú na základe infor-
mácií poskytnutých renomovanou spoloč-
nosťou BISNODE.

„Ocenenie Superbrands Award si veľmi vá-
žime. Je to pozitívna spätná väzba nielen na 
kvalitu našich produktov, ale aj na hodnotu 
samotnej značky, ktorá má na Slovensku už 
dlhoročnú tradíciu,“ zhodnotil ocenenie ma-
nažér marketingu, Mgr. Peter Slavkovský.

Spoločnosť  Tatramat - ohrievače vody, 
s.r.o. je tradičným slovenským výrobcom 
s bohatou históriou, ktorá predstavuje 
viac ako 170 rokov výroby strojárenského 
spotrebného tovaru. Historické skúsenos-
ti, stabilné zázemie a moderná technológia 
umožňujú spoločnosti produkovať široký 
sortiment ohrievačov vody vysokej kvality 
pod známou značkou Tatramat.

Tatramat získal prestížne ocenenie 
Business Superbrands

Komisia expertov Brand 
Council, programu Slovak 
Superbrands udelila spoloč-
nosti Tatramat – ohrievače 
vody, s.r.o. cenu Slovak Busi-
ness Superbrands Award 
2016.

Ocenenie Slovak Business Super-
brands Award 2016 pre spoločnosť 
Tatramat – ohrievače vody, s.r.o.

Výrobná hala spoločnosti Tatramat 
– ohrievače vody, s.r.o. v Poprade.

Mgr. Peter Slavkovský, manažér marketingu, s ocenením.
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Inštalatérska prax hovorí, že najdôleži-
tejšie je, aby vnútorná rúra na výfuk spalín 
prečnievala vzduchovú saciu rúru mini-
málne o 5 cm, t.j. aby bola dlhšia, ako rúra 
nasávaného vzduchu. Práve nedodržanie 
tejto podmienky je príčinou častého zhasí-
nania gamatiek, lebo ak je vstupná rúra na 
nasávanie vzduchu rovnako dlhá, prípadne 
kratšia ako rúra odvodu spalín, môže dochá- 
dzať k nasávaniu spalín do sacej vzduchovej 
rúry. Nedostatočný prívod kyslíka potom 
spôsobuje zhasínanie gamatky. 

Sacie a odvodové rúry neodporúčame 
nadpájať, najlepšie je vymeniť celú rúru.

Pri zatepľovacích prácach 
sa často stáva, že po zatep-
lení, t.j. nanesení izolačnej 
vrstvy na vonkajšiu fasádu 
bytového domu, nie sú do-
držané parametre vstupnej 
vzduchovej rúry a výstupnej 
rúry na odvod spalín gamat-
ky. To znamená, že obe rúry 
nevyčnievajú dostatočne zo 
zateplenej steny, čo spôso-
buje samovoľné zhasínanie 
gamatky.

Michal Petruňa / Mirad Poprad

Ako to nespackať

Kombinovanie rozličných materiálov  
v rozvodoch vykurovania nie je v súčasnosti 
žiadnou raritou. Aj keď pri inštalácii je po-
trebné zvážiť určité pravidlá, ktoré vyplý-
vajú z kombinovania materiálov (každý má 
iné tepelno-mechanické vlastnosti), nemá 

takýto spôsob inštalácie z principiálneho 
funkčného hľadiska žiaden dôvod na ne-
funkčnosť.

Inštalatérska prax však ukazuje, že roz-
vodný systém by nemal vyzerať tak, ako na 
obrázku. Pri servisnom zásahu na takomto 
rozvode inštalatér potrebuje komponenty 
(fitingy) od viacerých systémov rôznych vý-
robcov. S tým súvisí aj potreba špeciálneho 
náradia na viacero rozvodných systémov. 
Keďže každý inštalatér preferuje „tie svoje“ 
systémy, ktoré dokonale pozná a má naň 
aj príslušné náradie, ktoré na iné systémy 
nemusí pasovať. Podobný „uzlík“ rozličných 
systémov teda môže podstatne predražiť 
servisný zásah a predĺžiť čas potrebný na 
jeho vykonanie.

Renomovaní inštalatéri odporúčajú: od 
svojho inštalatéra žiadajte, aby pri realizácii 
rozvodného systému vykurovania vo va-
šom dome použil čo najmenej rozličných 
systémov alebo materiálov. Určite sa to  
v budúcnosti vyplatí.

Naši predajcovia sú každo-
denne v styku nielen s vami 
– investormi, ale aj s inštala-
térmi a zástupcami montáž-
nych i obchodných firiem. 
Každý z nich sa pri svojej 
praxi stretáva s probléma-
mi a požiadavkami, pri rie-
šení ktorých získavajú nové  
a nové skúsenosti. Podelíme 
sa s vami s jednou z nich. 

Detektor 
úniku 
vody

Michal Petruňa  / Mirad Poprad

Gamatky 
v lete

Poskytuje včasné varovanie pred 
potencionálnym poškodením vodou. 
Bodový detektor pre jednorazové 
použitie. Zvukový signál alarmu až 24 
hodín. Ľahké použitie – umiestnite do 
najnižšieho bodu miesta ohrozeného 
únikom vody. Zabudované batérie nie 
sú vymeniteľné, ich životnosť je 2 roky. 
4 kusy v balení.
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STROPNÉ CHLADENIE
Know-how pre profesionálne  
inštalácie

15 rokov
skúseností

Zemská klíma sa citeľne mení. Zmena sa 
prejavuje v posledných rokoch značným ná-
rastom teplotných extrémov, uplynulé letá 
zaradili klimatológovia k najteplejším vôbec 
od začiatku meraní v  18. storočí a ďalší ná-
rast je vo výhľade. Uplynulé extrémne horú-
ce letá len potvrdzujú uvedenú tendenciu. 
Klimatické zmeny budú mať výrazný vplyv 
aj na techniku budov, ktorej cieľom bude 
zabezpečiť optimálnu tepelnú pohodu nie-
len počas vykurovacej sezóny, ale aj počas 
horúceho leta. Chladenie sa podobne ako 
v  automobiloch stane nevyhnutnou súčas-
ťou výstavby rodinných domov, bytov alebo 
administratívnych priestorov. 

Dnes už niet pochýb, že najkomfortnej-
ším dostupným riešením pre chladenie 
obytných alebo administratívnych budov 
je stropné chladenie. Pocit jemného chladu 
bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. 
Pre vykurovanie je strop rovnako vhodný 
a komfortný. Ako plnohodnotný vykurovací 
systém ho už dnes bez pochýb možno od-
poručiť do všetkých novostavieb, ktoré sú 
od 1.1.2016 povinne v  ultranízkoenergic-
kom štandarde. 

Stropné chladenie Rehau možno zreali-
zovať viacerými konštrukčnými spôsobmi. 
Základom stropných systémov je rozvodná 
rúrka z hitec materiálu PE-Xa s vynikajúcimi 
mechanickými vlastnosťami a  odolnosťou, 
v ktorej koluje chladiaca alebo vykurovacia 
voda.

Podľa spôsobu zabudovania rozvodnej 
rúrky do stropnej konštrukcie rozlišujeme 
tri základné druhy stropného chladenia  
a vykurovania:

Inštalácia stropného systému má svoje 
špecifiká, preto odporúčame siahnuť po 
overených a certifikovaných systémoch 
s  technickou podporou skúseného tímu 
pracovníkov. Spoločnosť Rehau sa týmto 
pomerne mladým a moderným spôsobom 
chladenia a vykurovania zaoberá intenzív-
ne už viac ako 15 rokov. Len na Slovensku 
evidujeme viac ako 80.000 m2 inštalovanej 
stropnej plochy v stovkách menších aj väč-
ších objektov. Radi uplatníme získané know-
how aj pri riešení vášho zadania. 

Suchý spôsob pomocou            Podomietkový spôsob             Stropné chladenie
chladiaceho sadrokartónu             integrované v betóne

www.rehau.sk



CONNECT TO BETTER

Vsakovacie bloky Wavin Azura
 Vsakovanie dažďovej vody
 Rozmer bloku 1,0 × 0,5 × 0,4 m, objem 200 litrov
 Bloky sú pojazdné aj ťažkou dopravou
 Spracujeme presný návrh pre váš projekt

  Kompletná dodávka vrátane potrebného 
príslušenstva
 Jednoduchá montáž
 Riešenie, ktoré vám šetrí prevádzkové náklady

Wavin 
Azura

CONNECT TO BETTER

Šachta 
Basic 400

Viac informácii na www.wavin.cz  Pitná voda | Dažďová voda | Odpadová voda | Vykurovania a klimatizácie | Rozvody plynu

Šachta Basic 400
  Lacné riešenie pre domové prípojky
  Odolný materiál polypropylén
  Priemer šachtovej rúry 400 mm
  Priemer pripojovacieho potrubia 110, 160, 200 mm

  Šachtové dno prietočné alebo zberné
  Poklopy plastové alebo liatinové kategórie 
A15 až D400

CONNECT TO BETTER

Safe Tech 
RC – PE 100 RC

Safe Tech RC – PE 100 RC dvojvrstvové potrubie
  RC „Resistant to crack“ – odolnosť voči trhlinám
  Zásyp potrubia vykopanou zeminou (triedy zeminy 
I. až IV.)  - nie je nutné pieskové lôžko

  Potrubie vhodné pre bezvýkopové technológie: 
pretláčanie, riadené vŕtanie, pluhovanie

  Úspora až 50 % nákladov pri realizácii oproti 
klasickému HDPE potrubiu (náklady na piesok, 
odvoz zeminy)
  Spájanie rúr: mechanickými a elektro tvarovkami, 
na tupo
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Boutique hotel 
Villa Plaza****

PLAZA BEACH SOLIVAR je exotické kúpa-
lisko, ktoré sa odlišuje od ostatných pre-
dovšetkým svojou stredomorskou archi-
tektúrou, živými palmami, slanou vodou  
v bazénoch a kvalitnou kuchyňou. V ná-
vštevníkoch vyvoláva príjemné emócie zo 
známych dovolenkových destinácií a pritom 
zostávajú doma.

Nachádza sa v Prešove v mestskej časti 
Solivar, ktorý je všeobecne známy historic-
kou ťažbou soli a čipkárskym umením už od 
čias Rakúsko – Uhorskej monarchie. Súčas-
ťou areálu je okrem  PLAZA BEACH RESTAU-
RANTu aj novootvorený Boutique hotel Villa 
Plaza**** . Zvláštny dôraz pri výstavbe hote-
la bol venovaný kvalite použitých materiá-
lov a prevedených prác s akcentom na de-
tail. Na jeho stavbu sme kompletne dodávali 
komponenty pre vodu, kanalizáciu, plyn, sa-
nitu, obklady a  dlažby i celkové kúpeľňové 
vybavenie. 

A117B

A117PBA104PB / 1120

RÁMY KOTVENÉ DO 
SADROKARTÓNOVEJ KONŠTRUKCIE
Ďalšou novinkou sú dva rámy 
pre nástennú batériu a podomietkovú 
batériu, ktoré sa upevňujú priamo 
do sadrokartónovej konštrukcie 
a nekotví sa do zeme. Majú možnosť 
variabilného uchytenia a polohovania 
pomocou skrutiek. Vďaka tomuto 
riešeniu sú menšie, ľahšie 
a v priaznivejšej cenovej relácii. 

RÁM KOTVENÝ DO ZEME 
A PEVNÉ ZADNÉ STENY
K tradičnému rámu pre nástennú 
batériu A104B/1200 novo dopĺňame 
variantu rámu pre podomietkové 
batérie A104PB/1120.

www.alcaplast.sk

Montážne rámy A104PB/1120, A117B, A117PB
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Jedinečný systém tichých odpadových 
rúrk a tvaroviek Ultra dB je kvalitný produkt 
z polypropylénu, obsahujúci väčšie množ-
stvo minerálneho plniva. To dáva odpado-
vým rúram a tvarovkám Ultra dB vynikajúce 
mechanické a akustické vlastnosti, ktoré 
významne znižujú intenzitu hluku prenika-
júceho cez stenu potrubia do okolia. Ultra 
dB systém je tak predurčený pre použitie 
vo všetkých oblastiach pozemného stavi-
teľstva (rodinné i bytové domy, priemyselné, 
kultúrne a športové stavby, nemocnice, ho-
tely, atď.).

Takmer žiadny hluk

Tento systém je schopný hluk účinne tlmiť 
už v mieste jeho samotného vzniku, a to vo 
vnútri potrubia. Naviac dokáže zamedziť  
i jeho vedeniu stenou rúry. Rúry sú tvorené 
z dvoch vrstiev − vnútorná biela a vonkajšia 
modrá. Na prechode z jednej fázy do druhej 
dochádza k tlmeniu hluku. Rúry i tvarovky 
obsahujú minerálne plnivo, ktoré prestup 
hluku znižujú.

Použitý polymér obsahujúci minerálne 
plnivo s vysokou molekulovou hmotnosťou 
bol podrobovaný mnohým testom, ktoré 
potvrdili, že odpadové potrubie Ultra dB je 
schopné tlmiť hluk.

Roky skúseností

Vďaka štruktúre odpadových rúr a tvaro-
viek Ultra dB je možné dosiahnuť hodnoty 
hluku blížiacich se prahu vnímania ľudské-
ho sluchu. Pri testovaní boli dosiahnuté 
hodnoty výrazne nižšie, než aké vyžaduje 
DIN 4109 – norma, stanovujúca hlukové 
podmienky v priestoroch chránených pred 
hlukom. Nameraná hodnota 24 dB(A) bola 
dokonca nižšia, než požiadavka 25 dB(A) 
prísnejšej nemeckej smernice VDI 4100.

Odolná a robustná konštrukcia

Rúrky a tvarovky Ultra dB sa vyznačujú vý-
borným pomerom medzi cenou a úžitkovou 
hodnotou. Sú dodávané v dimenziách DN 
50-160. Kvalitný materiál, spracovanie, po-
vrchová úprava a kvalitný obal sú zárukou, 
že obstojí aj v extrémnych podmienkach  
u najnáročnejšieho zákazníka.

Vysoká a trvalá kvalita

Laboratórne skúšky výrobného závodu  
a stála medzioperačná kontrola počas vý-
robného procesu sú zárukou trvalej a vyso-
kej kvality.

Bývanie na úrovni

V súvislosti s rastúcimi nárokmi na hy-
gienu vnútorného prostredia stavieb, ku 
ktorej ochrana pred hlukom nepochybne 
patrí, sú navrhované a vyrábané produkty, 
ktoré spĺňajú prísne ekonomické aj ekolo-
gické kritériá. Ultra dB systém vďaka svojim 
vlastnostiam tieto kritériá maximálne spĺňa 
a jeho použitie pri výstav-
be či rekonštrukcii vedie 
jednoznačne k zvýšeniu 
štandardu bývania, a tým 
k zhodnoteniu nehnuteľ-
nosti.

Technické 
informácie 

Odpadové potrubie z polypropylénu, 
odolávajúce vysokým teplotám je vy-
rábané podľa AT ITB AT-15-9406 / 2014 
s vlastnosťami podľa EN 1451-1, príp. 
EN14758-1. Systém je určený k výstavbe 
pripojovacieho, odpadového, vetracie-
ho a zvodného potrubia vo vnútri budov  
v prípade vyššieho teplotného či chemické-
ho zaťaženia, avšak bez nároku na zníženú 
horľavosť.

Systém odpadových rúr 
a tvaroviek Ultra dB

Firma OSMA sa špecializu-
je na výrobu a predaj ka-
nalizačných a odpadových 
systémov. V súčasnosti pri-
chádza na trh so špeciál-
nym systémom Ultra dB. Ide  
o odpadové potrubie so zní-
ženou hlučnosťou, vyrábané 
minerálom plneného poly-
propylénu a disponuje veľmi 
dobrými akustickými vlast-
nosťami.

www.osma.sk
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Požičiavame vykružovací vrták
Ak potrebujete dopojiť do už existujú-

ceho kanalizačného systému ďalšiu vetvu 
potrubia, nemusíte si kvôli jednej diere ku-
povať nástroj, ktorý by ste už ťažko nieke-
dy použili. Príďte si k nám požičať kruhový 
rezák HSS Bimetall. Je vhodný na vyvŕtanie 

kruhového otvoru do existujúceho plasto-
vého alebo kovového kanálového potru-
bia priemeru 160 mm. Napríklad do vodo-
mernej šachty a pod.

Pri vŕtaní do liatinových rúr nastavte niž-
šie otáčky a použite rezací olej.

Široký sortiment sanity, ob-
kladov a dlažieb, segmentov 
vonkajšej kanalizácie, vnú-
torné odpady, rozvody plynu, 

vody, kúrenia, až po kotly, pece a krby 
ihneď  k odberu. 

Pri nákupe nad 50,-€ a preu-
kázaní sa aktuálnym číslom 
časopisu Mirad INFO dostane-
te malý darček – osušku, šálku 

alebo meter – podľa vlastného výberu. 

Milí čitatelia, veľmi radi uví-
tame akékoľvek postrehy  
a nápady, ktoré by mohli obo-
hatiť náš časopis. Budú pre 
nás podnetom pre vznik tém, 

ktorým sa budeme venovať v nasledu-
júcom čísle. Vaše pripomienky zasielajte 
na  miradinfo@mirad.sk.
 

Naše predajné oddelenia  
Plyn - voda - kúrenie,  Krby 
a pece a Kúpeľňové štúdio 
majú vlastné akcie a výpre-

daje. Aktualizovaný prehľad akciového  
a výpredajového tovaru nájdete na 
www.mirad.sk. Príďte si k nám vybrať.  

V novom obchodnom centre 
v Poprade nájdete nielen to, 
čo ponúkame v Prešove, ale 
aj niečo navyše: interiérové 

dvere, plávajúce podlahy a holand-
ské tapety Eijffinger.

VŠETKO MÁME 
V SKLADE!

PP

Poprad

Prešov

Účinky ionizovanej vody na zdravie:

. zmierňovanie kožných, reumatických
 žalúdočných a črevných ťažkostí
. posilnenie procesov premeny látok
. očisťovanie organizmu od toxínov
. stabilizácia krvného obehu
. zlepšenie zloženia a obsahu krvi
. rýchlejšie hojenie rán
. zlepšenie fyzickej a psychickej 
 rovnováhy
. aktivizácia životných síl
. zníženie citlivosti na zmeny počasia
. lepšia chuť, dlhšia čerstvosť

Čo hovorí náš kolega v Mirade, pán 
Mathia, ktorý už 2 roky používa IPS?

„Konštatujem zníženie zanášania rozvodov 
a spotrebičov vodným kameňom, a teda aj 
lepší prietok pri koncových vyústeniach, ako 
sú batérie, sprchovacie ružice a iné odtoky. Zá-
roveň došlo k zlepšeniu chuťových vlastností 

vody a následne k zníženiu spotreby používa-
ných umývacích a pracích prostriedkov na zá-
klade novej kvality vody, čo znamená úsporu 
spotreby energií u spotrebičov a úspory použí-
vaných mycích prostriedkov.

Dané zariadenie je vhodné na základe skú-
seností pre každú domácnosť, čím ho môžem 
pre jeho výsledky iba odporučiť.“

Na IPS poskytujeme záruku 5 rokov a skú-
šobnú dobu 6 mesiacov so zárukou vrátenia 
peňazí.

Pre každú domácnosť
odporúčame 
lepšiu kvalitu vody

Ionizačný polarizačný sys-
tém (IPS) je zariadenie urče-
né na fyzikálnu úpravu vody. 
Zabraňuje tvorbe vodného 
kameňa a korózie. Zároveň 
napomáha pri ich odstraňo-
vaní. IPS je možné inštalovať
v uzavretých a otvorených 
dynamických systémoch.

PLYN » VODA » KÚRENIE » ODPAD

www.mmaquaswiss.sk
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Novinka 
v sortimente

Drobnosť 
pre uľahčenie 
práce

V stálej ponuke máme multifunkčné 
umývadlo klasik s výlevkou 55x45x16 
cm. Keďže pozorne počúvame požia-
davky našich zákazníkov, rozšírili sme 
našu ponuku o veľké umývadlo maxi 
70x50x24 cm. Je vhodné do technic-
kých miestností ako je garáž, dielňa, 
práčovňa a pod. Ako sme sa však do-
zvedeli od jednej našej zákazníčky, 
umývadlo sa výborne hodí na kúpanie 
menšieho psíka. :)

Marek Humeník / Mirad Prešov

Staráme sa aj o to, aby ste sa zbytočne ne-
zdržiavali pri práci a aby vám robota išla ako 
po masle. Sortiment priebežne dopĺňame  
a rozširujeme tak, aby ste sa zbytočne nezdr-
žiavali a nebehali po iných obchodoch kvôli 
drobnostiam. Ponúkame doplnkový tovar 
i malé a užitočné vecičky za pár drobných. 
Ako napríklad fixu na označovanie rúr Viega 
a stavebnú fixu s odolným hrotom Milwau-
kee. Čiary a značky urobené týmito fixami sú 
zreteľné a nezmažú sa.

Získajte k sprchovému kútu 
praktické zrkadlo. Vďaka vyu-
žitiu zrkadlového efektu na vý-
plni si môžete u vybraných rad 
spestriť vašu kúpeľňu inováciou 
Mirror Effect.

INOVÁCIA MIRROR 
EFFECT
OBOHAŤTE SVOJU KÚPEĽŇU 
VEĽKÝM ZRKADLOM

www.roltechnik.sk

EXKLUZÍVNE NOVINKY
KATALÓGU 2016

. Certifikovaná ochrana skla 
 ROLSHIELD

. 600 typov produktov skladom

. Designová vaňa ACTIVA NEO

svet do slovenských kúpeľní
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ČERPACIA TECHNIKA

Vo vydaní nášho časopisu Mi-
radINFO 2/2015 sme priniesli 
informáciu o rýchlom spájaní 
medených rúrok spájkovaním 
prostredníctvom tekutej pas-
ty GRIFON S-39 UNIVERSAL. 
Tento spôsob sa oproti zauží-
vaným postupom vyznačoval 
jednoduchosťou, spoľahlivos-

ťou a celkovou rýchlosťou pra-
covného úkonu. 
Prešlo čosi vyše roka a máme 
tu ešte novší, rýchlejší a úspor-
nejší spôsob spájania mede-
ných rúrok, než ten, o ktorom 
sme písali. Ide o lepenie rúrok 
špeciálnym lepidlom COPPER 
SEAL.

Spájanie medených rúrok

Ponorné
čerpadlo
PCH T 90-16
s 15 m káblom

239 € 
328,50 €

Vodáreň 
Full Control
50 L

Elektrický 
ohrievač vody 
ARISTON  
120 l
1,8 kW špirála 

178 € 
223,51 €

140 € 
223,51 €

2/ Na ukážku tohto zatiaľ najrýchlejšieho 
postupu spájania medených rúrok sme 
použili spájanie rúrky s kolienkom.

1/ Zoznam prípravkov, ktoré potrebujeme:
čistiace rúno, kefka podľa priemeru spája-
ných rúrok, špeciálne lepidlo COPPER SEAL.

3/ Vnútornú plochu kolienka vyčistíme 
drôtenou kefkou.

5/ Špeciálne lepidlo COPPER SEAL nanesie-
me na vyčistenú plochu rúrky.

4/ Vonkajší povrch konca rúrky vyčistíme 
čistiacim rúnom.

6/ Spojíme rúrku s  kolienkom. Po 2 minú- 
tach je spoj vytvrdený, po 40 minútach 
môžte tlakovať systém potrubia.

30,35 € 

COPPER SEAL

Špeciálne lepidlo 
na medené rúrky 
a tvarovky
Od -50°C do +160°C
Do 69 bar
Finálna pevnosť: 40 minút
Vytvrdenie: 2 minúty
Balenie: 50 ml

Miroslav Schmidt / Mirad Prešov
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Univerzálne, moderné 
a dostupné riešenie kúpeľne? 
Presne také ponúka nová 
kolekcia Roca Debba!

Plánujete rekonštruovať kú-
peľňu, ale nechcete inves-
tovať celý majetok? Nová 
kolekcia Debba predstavuje 
širokú škálu možností, ako si 
s kúpeľňovými priestormi po-
radiť. Značka Roca, ktorá radu 
uviedla na trh, vsádza i v tom-
to prípade na záruku kvality 
a efektivity svojich produk-
tov. Hlavnou výhodou tejto 
kolekcie je jej univerzálnosť, 
vďaka ktorej sa bude hodiť  
i do vašej kúpeľne. 

Vo svete kúpeľňovej architektúry jasne ve-
die trend organického dizajnu. Taký dizajn sa 
snaží vychádzať zo zvyklostí a potrieb svojich 
zákazníkov, a zároveň byť v harmónii s príro-
dou. Inak to nie je ani v kolekcii Debba, ktorá 
sa vyznačuje elegantnými líniami, a zároveň 
pritom myslí aj na vašu peňaženku. Inovácie, 
ktoré táto kolekcia ponúka, perfektne reflek-
tujú aktuálne trendy na trhu so sanitárnym 
vybavením kúpeľní, ako napríklad nový spô-
sob inštalácie umývadla (napol zapustené).

Kolekcia Debba navyše vybavila všetky 
poklopy svojich toaletných mís systémom 
šetrného uzatvárania tak, aby nepoškodili 
keramiku, a zároveň boli ľahko odnímateľné 
kvôli jednoduchšiemu čisteniu.

UNIK a PACK
Vybavenie rady Roca Debba je dostupné 

vo dvoch prevedeniach. Súčasťou verzie Unik 
je umývadlo spolu so sanitárnym zariadením. 
Verzia Pack navyše zahrňuje LED osvetlenie  
a nastaviteľné zrkadlo.   

Maximálne využitie priestoru
Každý centimeter priestoru v  kúpeľni sa 

počíta. I preto sa Roca Debba sústredila na 
konfiguráciu úložného systému, ktorý na-
plno využíva priestor pre uchovanie vašich 
kúpeľňových potrieb. 

Univerzálnosť
Priestorové možnosti jednotlivých kúpeľní 

sa výrazne líšia. Vybavenie z kolekcie Debba 
je však dostupné v  mnohých rozmerových 
variantoch. Vďaka tomu bude hračka nájsť 
ideálnu kombináciu práve pre vašu kúpeľňu. 

www.roca.sk

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO
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KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

Veľkoformátové obklady 
a  dlažby dnes patria medzi 
trendové dizajnové prvky 
interiéru.

Veľko-
formátové 
obklady, dlažby,
sklenené tabule

Ako reálnu ukážku sme v našom dám-
skom i pánskom WC v Prešove na poscho-
dí skombinovali veľkoformátové obklady 
španielskeho výrobcu Grespania s veľkými 
sklenenými tabuľami potlačenými foto-
grafiou. Môžete sa tak sami ocitnúť v  re-
álnom priestore sociálnych zariadení vy-
tvorených takýmito obkladmi. Potlač na 
sklenené tabule si u nás môžete objednať 
a zabezpečíme vám ju podľa ľubovoľnej 
fotografie v príslušnom rozlíšení. Napríklad  
z dovolenky na Islande. :)  Sklenené tabule 
s potlačou sú vhodné nielen do kúpeľní, ale 
aj ako predelové steny v interiéri, dvere, ku-
chynské zásteny a i.

Na dámskej toalete navyše máme nain-
štalovanú toaletu  Geberit AquaClean Mera 
Comfort s integrovanou sprchou. Vyzerá ako 
normálne WC, ale má automatické otváranie 
a sklápanie poklopu, vyhrievanie toaletného 
sedadla a integrované odsávanie zápachu.  
A po použití vás očistí vodou. Toto pokroko-
vé WC si môžete prísť k nám vyskúšať. Dámy 
hovoria, že je to zážitok… :)

Potlačené 
sklenené tabule

Toaleta Geberit AquaClean Mera

Užite si prirodzenú sviežosť, 
ktorú poskytuje len čistá 
voda a zapojte sa do súťaže  
o sedadlo Geberit AquaClean  
4000, ktoré okamžite vylepší 
vašu toaletu. 

Príďte vyskúšať 
Geberit 
AquaClean 
a vyhrajte!

Pozývame vás v stredu 24. 8. 2016 do 
kúpeľňového štúdia MIRAD Prešov na Deň 
Geberit AquaClean. Príďte sa zoznámiť  
s najnovšími trendami v oblasti hygieny  
a kúpeľňového dizajnu. Čaká na vás ľado-
vé občerstvenie, zábavný rodinný program  
a odborníci zo spoločnosti Geberit, ktorí sú 
pripravení poradiť nielen pri výbere vhod-
ného modelu Geberit AquaClean. 

V kúpeľňovom štúdiu MIRAD v Prešove je 
k dispozícii na otestovanie špičková toaleta 
Geberit AquaClean Mera, ktorá vás rozmaz-
ná jemným a osviežujúcim prúdom vody, 
automatickým otváraním poklopu, osvetle-
ním či inteligentným sušením.

Tešíme sa na vás!

Počas Dňa Geberit 
AquaClean, 24.8.2016, 

je možné objednať 
Geberit AquaClean 

za zvýhodnené ceny. 
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Domov by mal byť miestom 
spokojného života. Miestom, 
kde môžete bezstarostne žiť. 
Preto vám prinášame vyso-
kokvalitné vinylové podlahy 
PERGO Sensation.

Je to 
Sensation!

Neodolateľne vodeodolná
Kolekcia PERGO Sensation posúva laminá-

tové podlahy na úplne novú úroveň, a  to aj 
v  zmysle vodeodolnosti. Už žiadne starosti 
s vodou na podlahe. Je to dokonalá alterna-
tíva pre kuchyne, kúpeľne a haly. Ochrana po-
vrchu siaha až do skosených hrán, aby vznikol 
úplne uzatvorený povrch. Hrany lamiel majú 
naviac hydrofóbnu vrstvu, ktorá zaručuje, že 
voda nebude môcť preniknúť cez podlahu. 
Podlaha Sensation je tiež hygienická. Nečis-
toty rovnako ako voda jednoducho zostávajú 
na povrchu, kde je možné ich ľahko zotrieť.

Prirodzený charakter dreva
Podlahy PERGO Sensation vyzerajú úplne 

inak než akákoľvek iná laminátová podlaha. 
Skúste prejsť prstami po podlahových do-
skách a zažijete skutočné prekvapenie. Nová 
hlbšia štruktúra vyzdvihuje každé vlákno 
drevených dekorov. Každý dekor zvýrazňuje 
prirodzený charakter dreva, a  to aj v  špáre. 
Prirodzený vzhľad je zvýraznený aj novou 
matnou úpravou, ktorá umocňuje „drevený“ 
pocit.

Dokonalosť v nedokonalosti
Príroda sa vyznačuje rozmanitosťou, ktorá 

prepožičiava vašej podlahe zvláštnu osobi-
tosť. Vďaka špeciálnej technike, ktorá dáva 
každej lamele zaprášený a  prirodzene rusti-
kálny vzhľad, vznikajú stovky rôznych variácií. 
Výsledkom je zreteľný charakter dreva, ale so 
všetkými výhodami laminátovej podlahy.

Čím sú podlahy Pergo výnimočné? 
.  Vysoká životnosť a odolnosť vďaka patento-

vanej povrchovej úprave Titan X 
.  Inovatívny, nevšedný a jedinečný design 
.  Doživotná záruka až do 50 rokov 
.  Rýchla a kvalitná montáž vďaka zámku Per-

fectFold 
.  Vysoká odolnosť voči vlhkosti 
.  Vysoká odolnosť proti znečisteniu a ľahká 

údržba podlahy 
.  Vysoká ohňovzdornosť a odolnosť proti ci-

garetovým ohorkom 
.  Podlahy Pergo sú trvalo antistatické podľa 

normy EN14041 
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V malej kúpeľni má priestor 
vysokú cenu, najmä ak ste sa 
rozhodli pre vaňu. Koncept 
Smart predstavuje múd-
re riešenie spojením vane  
a nábytku, ktoré umožní na-
plno využiť potenciál vašej 
kúpeľne. V našej popradskej 
pobočke ho môžete vidieť 
naživo.

Cersanit Smart – jedinečné a svieže rieše-
nie pre vybavenie kúpeľne. Praktická vaňa 
doplnená obkladovým panelom, ktorý v sebe 
skrýva tri pohodlné a naplno využiteľné skrin-
ky s poličkami na skladovanie každodenných 
drobností ako sú uteráky, gély, šampóny, či 
parfémy. Veľmi ťažko si niekto z nás uvedomí, 
že pod vaňou je ukrytý úložný priestor.

Aj umývadlo s dvojzásuvkovou skrinkou
Koncept dopĺňa jemné umývadlo so skrin-

kou, ktorá sa vyrába v dvoch farebných pre-
vedeniach. Zásuvky sa dajú vybaviť šikovným 
pomocníkom – organizérom na drobnosti 
ako šminky, sponky a podobne.

V našej kóji máte možnosť vidieť, prípadne 
vyskúšať aj závesné WC Smart s pomaly sklá-
pajúcim sa sedadlom. Splachovacie tlačidlo 
v dekore dreva pekne ladí s položenou dlaž-
bou, ktorá taktiež imituje drevený povrch. 

Obklady
Unikátna kolekcia obkladov Opoczno  

v rozmere 25x75 cm. Živé farby môžu preme-
niť akúkoľvek kúpeľňu na príjemný, farebný  
a zároveň moderný priestor. V tejto kolekcii 
nájdeme štyri pútavé farby, biela a mentolová, 
ktoré sú vyrobené v príjemných pastelových 
odtieňoch a fialovej a modrej, ktoré sú živé, 
intenzívne a vysoko nasýtené. Môžete sa hrať 
s kombináciami farieb obkladov s hladkým  
a vypuklým povrchom alebo použiť dekorač-
ný prvok, ktorý sa skla-
dá zo štyroch kusov. 
Témou tohto dekorač-
ného prvku sú vzájom-
ne prestupujúce listy  
v odtieňoch fialovej 
farby. Povrch obkladov 
je lesklý, kolekcia obsa-
huje aj sklenené fareb-
né lamely.

Dlažba
Séria Woodpassion navodzuje príjemnú 

podstatu dreva. Skladá sa z glazovaných kera-
mických dlaždíc vo formáte 15x60 cm. Povrch 
dlaždíc je imitácia dreva s jemnou textúrou 
a sú dostupné v piatich odtieňoch: Ice, Smo-
ke, Taupe, Beige a Brown. Táto séria slúži ako 
dlažby do bytových priestorov (obývacia izba, 
spálňa, kúpeľňa) a komerčných priestorov 
(obchody, reštaurácie, bary).

Slavomír Pešta / Mirad Poprad

Naše kóje
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Aj napriek automatizácii výroby môže-
me označiť každý výrobok za ručnú prácu. 
Na školení nás previedli výrobou, čo nám 
prinieslo veľa zaujímavých poznatkov. Od 
miešania ,,šliky“,  čo je zmes ílu, vody, kaolínu, 

živice, piesku a jemne mletých črepov cez for-
movanie výrobku, cez vypaľovanie, kontrolu 
a následnú expedíciu. 

Keďže surový výrobok po vypálení stráca 
polovicu svojho objemu, pri umývadlách, va-
ničkách väčších rozmerov sa používa hmota  
s prídavkom  ,,žiarohliny“, /fine fireclay/, kde 
pri vypálení  (1240 0C ), dochádza len k mini-
málnym deformáciám. Táto vysoká teplota 
vypaľovania má vplyv na životnosť výrob-
ku, čo zabezpečuje minimálnu nasiakavosť  
a veľkú odolnosť glazovaného povrchu. 

Samozrejmosťou výrobkov Jika je dokona-
lé glazovanie sifónov a oplachových okruhov, 
čo garantuje vysokú hygienu a ľahkú   údrž-
bu. Medzi novinky keramiky Jika patrí aj WC 
kombi PURE, ktoré ma oslovilo svojím nadča-
sovým dizajnom a jemným tvarom keramiky. 

Každé školenie končí príjemným posede-
ním. My sme ho absolvovali v krásnom „vin-
nom sklípku“ pri ochutnávkach vín z  oblasti 
Hranice z Juhomoravského kraja, v penzióne 
s krásnym názvom Osada Havranů...

V máji sme absolvovali ško-
lenie v Znojme, v závode na 
výrobu keramiky  Jika, pres-
lávenou dlhoročnou tradíci-
ou. Časť produktov sa vyrába 
v Znojme a v Bechyni. Závod 
v Znojme založili dvaja bra-
tia Ditmarovci v roku 1878  
a patrí medzi najstarší závod 
v strednej Európe, ktorý ex-
panduje svoje produkty do   
39 krajín sveta. 

TOP 10 firiem

Slávnostné vyhláse-
nie výsledkov bolo 23. 
mája 2016 v  priesto-
roch hotela Villa Pla-
za v  Prešove. Certifikát 

priamo na podu-
jatí prevzal Rasti-

slav Brandt.
Rebríček zosta-

vili Hospodárske 
noviny v spolupráci 

s  partnermi: gene-
rálny partner UniCre-

dit Bank, odborným 
a dátovým partnerom 

Bisnode a  odborným 
partnerom Deloitte. 

Rebríček je zostavený 
na základe verejne do-

stupných ukazovateľov z účtov-
ných závierok. 

Cieľom rebríčka je oceniť spo-
ločnosti, ktoré svojím zodpoved-
ným prístupom prispievajú ku 
kvalite podnikateľského prostre-
dia na Slovensku. Toto ocenenie 
nás radí medzi úspešné a zdravé 
firmy. Sme firma, s ktorou obcho-
dovanie nie je riziko, svoje záväz-
ky dokáže platiť načas a pri ktorej 
sa jej zákazníci nemusia obávať 
napríklad reštrukturalizácie či až 
bankrotu. 

Denník Hospodárske noviny 
spolu s  partnermi oceňujú 
najzdravšie firmy regiónu. 
MIRAD s.r.o. získal ocenenie 
v  rebríčku TOP 10 fi- 
riem Prešovského kra-
ja 2015. Získali sme 
4.miesto v  rebríčku 
najzdravších firiem 
v  prešovskom re-
gióne za rok 2015 
v  kategórii Ob-
chodné spoloč-
nosti s  obratom 
od 10 do 50 mili-
ónov eur. 

Tradícia 
keramiky 
v Znojme

Danka Jačišinová / Mirad Prešov
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V priebehu sezóny sa naše družstvo od začia- 
tku pohybovalo na prvých dvoch miestach  
a striedalo sa s ambicióznou Nitrou. Tá oproti 
minulým sezónam zostavila profesionálny tím, 
do ktorého angažovala niekoľko reprezentan-
tov a poľského univerzála Szareka. 

Zisk Slovenského pohára sa našim podarilo 
zrealizovať po nezameniteľnom obrate na pa-
lubovke Nitry, keď vo finále dokázali zvrátiť ne-
priaznivo sa vyvíjajúci stav 2:0 na sety a 13:7 pre 
Nitru. Naši hráči si vtedy už mysleli, že Sloven-
ský pohár je pre nich zakliaty, ale za tohto stavu 
zobrala vývoj zápasu do svojich rúk najväčšia 
osobnosť nášho tímu a najlepší volejbalista 

roka 2015 Martin Sopko. Družstvu sa podaril 
dokonalý obrat a ziskom Slovenského pohára 
sme si splnili svoj sen a jeden z predsezónnych 
cieľov.

Nenaplnená túžba
Prešovskí hráči úspešne kráčali za obhajobou 

majstrovského titulu, keď do play-off vstupo-
vali z prvého miesta, ale kvôli zraneniam klub 
prichádzal o kľúčových hráčov. Pre zranenia 
postupne vypadli Lux (problémy s chrbticou), 
Feňo (roztrhnutá achilovka) a Halaj (zlomenina 
prstenníka). Vo finálových zápasoch s Nitrou sa 
na našich chlapcov smola liala ešte viac, keď  
v treťom finálovom zápase mal Rajduga výron 

členka a v piatom Macko utrpel otvorenú zlo-
meninu palca.  Okrem toho celú finálovú sériu 
odohral Martin Sopko so sebazaprením s natia-
hnutým zadným stehenným svalom. 

Napriek sľubnému vedeniu 2:0 na zápasy 
vo finále, spomínané okolnosti zahrali v pro-
spech Nitry, ktorá hrala celú sezónu v nemen-
nej základnej zostave. Vo finálových zápasoch 
vychytala super formu a vycítila šancu Prešov 
zdolať. Stavom 3:4 na zápasy sa jej to aj poda-
rilo. Po minuloročnom prvenstve druhé miesto 
bolo pre nás sklamaním. No taký je šport. Do 
budúcej sezóny znova nastúpime s ambíciami 
majstra.   

Do sezóny 2015/16 VK Mirad 
PU Prešov vstupoval s trochu 
pozmeneným kádrom, keď  
z tímu odišli niekoľkí hráči. 
Ambície na zisk „double“ 
(víťazstvo v Slovenskom  
pohári a obhajoba majstrov-
ského titulu) však boli stano-
vené jasne.Smola pri obhajobe titulu

Šport máme radi. Okrem volejbalu máme 
aj hokejové „krídlo“ a celkom úspešné.  
V máji sme sa všetci tešili z prvého miesta 
našich orlov podtatranských, ktoré vybo-
jovali na turnaji hobby hráčov LIPTOV CUP 
2016. Naši hráči na „rýchlych želiezkach“ 
horskými vetrami ošľahaní a tatranským 
ľadom zakalení, ani v jednom dueli nenašli 
premožiteľa a vysokým náskokom s plným 
počtom bodov sa stali majstrami Liptova. 
A až raz puojdeme hrat na Záhorí, budeme 
kričat: ked nastópi Mirad, už aj ide vyhrat... :)  

HK Mirad 
Poprad vyhral 
Liptov Cup 
2016
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Mirad INFO vydávame už piaty 
rok, od roku 2012. Toto najnovšie 
číslo, ako aj všetky minulé a budú-
ce vydania Mirad INFO nájdete na  
www.mirad.sk. 

ZÁBAVA

FTIPY ☺Dochtor po 
prehľadke hvari 
Mikimu: 

- Paňe, uzdravice še 
ľen ftedi, ked prestaňece pic... 

- To... akože mi chcece naznačic, že som 
neviľiečiťeľňe chori?

Dachto bucha na nebesku kapuru.
Svätý Peter še pyta:

- Noooo? Co je?
- Neee co je, aľe chto je!
- Ach preboha, daľša učiteľka...

Chto je najľepši priateľ chlopa?
- Ta pes.
- A co žena?
- Ona bojuje o dzeviate mesco zos 
ľadničku.

Z množstva krásnych kresbi-
čiek, ktoré opäť prišli do Mirad-u 
sme vybrali 2 obrázky, a to od 
Natálii Šuňavskej, 8r., zo Spišskej 
Teplice a Klaudii Jurušovej z Gre-
goroviec. Obe získavajú lego! Naj-
bližšie nám nakreslite, ako špor-
tujete počas prázdnin. Kres-
by môžete priniesť do predajne,  
alebo ich posielajte na našu adresu 
najneskôr do 7.9.2016, prosím uveď-
te aj tel. číslo rodiča.  Pozor! Každú 
kresbičku náš maskot odmení ma-
lým prekvapením.

VYHRAJ LEGO

ilustračné foto

BLAHOŽELANIE

Natália Šuňavská, 
Spišská Teplica

Kreatívny tip Ako zrecyklovať zásuvky

Ak plánujete vyhodiť starú komodu, kto-
rá už navonok nevyzerá dobre, nezabudni-
te na zásuvky, ktoré si môžete ponechať a 
využiť ich na užitočné predmety. Môžete si  

z nich vyrobiť skvelé poličky jednoduchým 
zavesením na stenu, botník alebo miesto 
pre uloženie šperkov či kvetov. Načerpajte 
inšpirácie a recyklujte staré predmety. zdroj: internet
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Najlepšia energetická 

účinnosť

Kanadské krby

3D štúdio

Kotly ARCA šetria

ARCA

Technológie pre váš komfort a životné prostredie
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svet do slovenských kúpeľní

Prechod z HT na novodur

Kúpeľňový valec

Tubadzin Design Days

Čistenie rozvodov a potrubí
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Výmena vaku 
v tlakovej nádobe

Večná téma - komíny

Mozaika Bärwolf

Bezstarostné vykurovanie
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Tlakové nádoby bez vaku

Voľne stojace plynové krby

Virtuálna kúpeľňa

Inteligentné kotly

NOVÉ
OBCHODNÉ

V POPRADE
CENTRUM

Poprad

Prešov
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Tri chyby pri montáži čerpadielČo by ste mali vedieť o postavení krbu
Presklené steny

Nové obchodné 
centrum v Poprade

Tridsať rokov to je paráda! A v tom-
to skoro „polčase“ sa teraz nachádzajú 
naši kolegovia Ľuboš Piskura a Lukáš 
Sabol. Želáme im šťastie a lásku.

Štyridsaťpäť – to je správny vek pre 
chlapa. Vtedy už má buď prachy, alebo 
charizmu.:) Petrovi Dvorčákovi a Ľubo-
šovi Kollárovi želáme pevné zdravie, 
veľa úspechov a porozumenie od blíz-
kych i milovaných ľudí.

 A náš kolega z Popradu Matúš Hoš-
šo je v druhom stave. Samozrejme,  
v tom manželskom.:) Na spoločnej ces-
te životom obom mladomanželom že-
láme veľa lásky a čo najskôr ďalší druhý 
stav… 

Klaudia Jurušová, 
MŠ Gregorovce
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Každý zákazník, ktorý v našom  
ľubovoľnom oddelení do 4.12.2016 
zakúpi tovar nad 333,- € a vyplní  
súťažný kupón, bude zaradený do žrebo-
vania. Žrebovanie sa uskutoční 5.12.2016 
za účasti notára.  Táto akcia neplatí pre 
veľkoobchodných zákazníkov.

O dovolenku pri mori 
pre 2 osoby

CELOROČNÁ SÚŤAŽ

V cene je zahrnuté: ubytovanie: 3 dni a 2 
noci, polpenzia, relaxačné procedúry: 1x 
vodný svet, 1x saunový svet, 1x klasická 
masáž 30´, 1x whirlpoolová vaňa+masáž-
na posteľ.  Žrebovanie sa uskutoční 7.9. 
2016 za účasti notára.

O víkendový 
relaxačný pobyt 
v Rajeckých Tepliciach

SÚŤAŽ TOHTO ČÍSLA

Do oboch súťaží  sú zaradení všetci   
zákazníci, ktorí u nás nakúpili tovar  
nad 333,-€, vypísali súťažný kupón a vho-
dili ho do označenej urny v predajni. Raz 
štvrťročne za účasti notára vyžrebujeme 
víťaza Súťaže tohto čísla. Zvyšné kupó-
ny nie sú prenosné do Súťaže tohto čísla 
uverejnenej v ďalšom čísle. Na konci roka 
vyžrebujeme víťaza Celoročnej súťaže. 

Do žrebovania Celoročnej súťaže budú za-
radené všetky súťažné kupóny Súťaží tohto 
čísla (aj víťazné), nazbierané počas celého 
roka. Výhercovia budú o výhre oboznáme-
ní telefonicky alebo mailom. Cenu si mu-
sia prevziať osobne. Akcie neplatia pre 
veľkoobchodných zákazníkov. Bližšie in-
formácie a pravidlá súťaží nájdete na  
www.mirad.sk.

v hoteli Veľká Fatra pre 2 osoby
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Pri nákupe nad 50,-€ a preukázaní sa 
aktuálnym číslom časopisu Mirad INFO 
dostanete malý darček – osušku, šálku 
alebo meter – podľa vlastného výberu.

Víťaz Súťaže tohto čísla 
z Mirad INFO 2/2016 
Víťazný žrebovací kupón Súťaže  
tohto čísla z Mirad INFO 2/2016 
patril p. Jozefovi Záhradníkovi  
z Popradu. Blahoželáme! 
Zapojte sa do súťaže aj vy a vyhraj-
te wellness víkend v Rajeckých 
Tepliciach pre dve osoby!

DARČEK OD NÁS!

AKCIE A VÝPREDAJE Elektrické ohrievače Ariston Velis
Unikátny design,
funkcia Shower Ready pre rýchlu prípravu TUV,
dve vnútorné oceľové, smaltované nádrže,
zvislá alebo vodorovná inštalácia.

230 € 
291,01 €

250 € 
314,05 €

275 € 
346,96 €

168 € 
245,80 €

209 € 
309,58 €

264 € 
353,50 €

Vaňa Roltechnik 
Classic Neo bez nôh

150x70 cm

160x70 cm

170x70 cm

124,90 € 
153,60 €

131,90 € 
162 €

152,90 € 
182,40 €

WC závesné Rekord
so sedátkom 
s pozvoľným 
sklápaním

75,90 € 
195,52 €

Nord Mymoment  
rohová vaňa 
150x100 cm
ľavé aj pravé 
prevedenie

157,90 € 
281,34 €

Elektrické 
ohrievače 
Dražice

Velis 50L

Velis 80 L

Velis 100 L

Okce 50 L zvislý

Okce 100 L zvislý

Okce 125 L vodorovný

Vaňa Tulip
ľavé aj pravé 
prevedenie

160x100 cm

150x100 cm

202,50 € 
270 €

181,90 € 
249,60 €
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RADIÁTOR  
RADIK RC

Možnosť výberu  
hladkej čelnej dosky  
v dizajne PLAN...

... či v dizajne  
LINE s jemnými  
horizontálnymi  

prelismi

Možnosť kúrenia len prednou doskou 
počas väčšiny vykurovacej sezónydní

Úspora nákladov
na vykurovanie až 15 % ročne úspora

až

Zníženie tepelnej straty  
steny za telesomzníženie

až

Rýchlejší nábeh tepla 
a tepelnej pohodyrýchlejšie

až

www.korado.cz

Na základe priania zákazníkov navyše zaradená do sortimentu výška 700 mm.
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