Prispejte k ochrane klímy
Šetrite náklady
na vykurovanie

4/2021

Výpredaj piecok
Trendy v dizajne dlažieb

Prispejte k ochrane klímy: s účinným
tepelným čerpadlom značky Vaillant
Viac informácií na: www.vaillant.sk

KLUDI
PUSH

Relaxačný kúpeľ
alebo osviežujúca sprcha

S KLUDI PUSH je voľba na Vás,
jediným stlačením tlačidla!
Praktický termostat umožňuje
nastavenie teploty vody rýchlosťou
blesku. Vďaka kompaktnému tvaru
a intuitívnemu ovládaniu je KLUDI PUSH
nevyhnutnosťou v každej kúpeľni.

www.kludi.sk

Vážení zákazníci!

PREŠOV

Zažívame prazvláštne časy v búrlivom období. Pracujeme raz normálne v práci, raz z domu, často v obmedzenom režime. Ako takúto situáciu
zvládnuť? Myslím si, že vhodným riešením je dobrá sebadisciplína.
Sebadisciplína má veľký súvis s rozvahou. Ak postupujeme disciplinovane a vo vlastnom vnútri stanovených pravidlách, zvládame všetko ľahšie. Už len pravidelné vstávanie a včasné zaspávanie nám vytvorí dostatok energie na plnenie denných úloh. A ak si vytvoríme systém pravidelných činností, na ktoré sa systematicky pripravujeme, dokážeme
dostatočne vopred myslieť a reagovať na sledy udalostí. Treba k tomu
len vnútornú disciplínu a pevnú vôľu. Potom sa vždy nájde východisko.
V tomto duchu žijeme aj my ako firma. Neostáva nič iné, len disciplinovane situácii čeliť bez ohľadu na mediálne šumy, ktoré zahlcujú náš
životný priestor.
Môžme sa pochváliť výstavbou nových výstavných kójí v kúpeľňovom
štúdiu Prešov. Od konca októbra si môžete prísť obdivovať a nakupovať
aktuálne trendy pre vaše kúpeľne aj iné obytné priestory.
A čo je v novom vydaní Mirad INFO? Predstavujeme kotol DEFRO DNS
v 5. emisnej triede a pridali sme zopár vychytávok ako montáž stojankovej batérie za pomoci predlžovacieho kľúča alebo konzolu na montáž
ponorkového čerpadla.
Dozviete sa aj o nových trendoch v dekoroch obkladov i dlažieb
a nájdete tu aj zopár tipov na vybavenie kúpeľne. Nevynechali sme ani ponuku skladových
zostatkov dlažieb a obkladov, ktorými môžete celkom lacno oživiť svoju kúpeľňu.
Verím, že si niečo pre seba vyberiete.

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

POPRAD tel./fax: 052/776 71 62
0915 791 760
michal.kanuk@mirad.sk
čerpacia technika
priemyselné
čerpadlá
PREŠOV

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

POPRAD tel./fax: 052/776 71 62
0917 963 716
lukas.martinko@mirad.sk
krby ∙ pece

PREŠOV

tel./fax: 051/776 47 20
0918 978 774
miroslav.schmidt@mirad.sk
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POPRAD tel./fax: 052/776 71 62
0917 621 749
peter.falis@mirad.sk
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kúpeľňové
štúdio
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plyn ∙ voda
kúrenie ∙ odpad
sanita

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

Pavol Mikolaj

poradí rád ...
Radi s vami komunikujeme osobne. Naši vyškolení pracovníci radi prekonzultujú vaše
požiadavky a poradia optimálne riešenia.
U nás môžete platiť nasledujúcimi
platobnými kartami:

Doprava:
Predaný tovar vám po dohode odvezieme na určené miesto našou vlastnou
autodopravou. Rozvoz v Prešove pri nákupe
nad 300,- € je zadarmo. Mimo Prešova po dohode s vedúcim dopravy.
Akcie:
Všetky akcie v predajniach Mirad s.r.o.
trvajú do vypredania zásob, ak nie je priamo
v akcii uvedené inak.

Predaj na splátky:
Prostredníctvom spotrebiteľského úveru
môžete nakupovať aj v prípade, keď
práve nemáte dostatok svojich peňazí. Viac
informácií získate u nášho vyškoleného personálu.

Ceny:
Všetky uvedené ceny v Mirad INFO sú s DPH.
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Redakčná rada: Pavol Mikolaj, Rastislav Brandt, Marek Humeník, Ing. Marek Inaš, Miroslav Schmidt,
Jaroslav Galdun, Mgr. Peter Dvorčák, Marianna Vašková, Ing. Anna Hadbavná ∙ e-mail: miradinfo@mirad.sk ∙
Redakcia a prepress: Ardeny s.r.o.
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CENTRÁLA PREŠOV
Mirad s.r.o., Bardejovská 23
otváracie hodiny: kúpeľňové štúdio:
Po-Pia 7:00 - 18:00 Po-Pia 8:00 - 18:00
So 7:30 - 12:00
So 8:00 - 12:00
POBOČKA POPRAD
Hraničná 5300
otváracie hodiny: kúpeľňové štúdio:
Po-Pia 7:00 - 17:00 Po-Pia 8:00 - 17:00
So 8:00 - 12:00
So 7:00 - 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
Vaše ohlasy a názory píšte na:
miradinfo@mirad.sk www.mirad.sk
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KONTAKTY

POPRAD tel./fax: 052/789 39 87
0918 801 689
kspoprad@mirad.sk
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Šetrite náklady
na vykurovanie
pomocou
zónovej regulácie
Tech Controllers

MIRAD INFO
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Systém regulácie podlahového vykurovania sa skladá
z hlavnej riadiacej jednotky, termoelektrickej hlavice
alebo elektrickej hlavice pre
radiátory, priestorového termostatu alebo priestorového snímača teploty. Systém
môže byť rozšírený o snímače otvorenia okna, modul
pre ovládanie zmiešavacieho ventilu, centrálny panel,
ktorý je pri sérii 9 zároveň
WiFi modul.
Prvky a popis systému zónovej
regulácie
Hlavná riadiaca jednotka je mozgom systému a umiestňuje sa do skrine rozdeľovača,
prípadne na stenu nad rozdeľovač. Na venti-

le rozdeľovača sa upevňujú termoelektrické
hlavice, ktoré sú napájané z hlavnej jednotky pomocou dvojžilového kábla. Elektrické
hlavice pre radiátory sú napájané dvoma
batériami AA, s hlavnou jednotkou komunikujú bezdrôtovo pomocou rádiového
signálu. Priestorové termostaty alebo snímače sú umiestnené v jednotlivých zónach
a s hlavnou riadiacou jednotkou komunikujú drôtovo alebo bezdrôtovo, čo umožňuje individuálne nastavenie teploty podľa
potreby užívateľa. Priestorový termostat
alebo snímač dáva signál hlavnej jednotke
o vykúrení/potrebe vykurovania z danej
zóny a následne hlavná jednotka zatvára/
otvára vykurovacie okruhy, dáva signál kotlu
o potrebe vykurovania prípadne vypína/zapína obehové čerpadlo. Kontrolný panel pre
zónové regulácie série 9 umožňuje paralelne prepojenie až štyroch hlavných jednotiek EU-L-9r (jedna hlavná jednotka dokáže
ovládať 8 zón), tak umožňuje kontrolu nad
32 zónami z jedného miesta. K vybraným
priestorovým termostatom je možné pripojiť snímač teploty podlahy, ktorý je vhodné
inštalovať do miestnosti, kde je potrebné

ochrániť podlahu pred prehriatím alebo
podchladením. Jedná sa o miestnosti, kde
sú napríklad veľké presklené okná prípadne
doplnkový zdroj tepla (krb, kachle a pod.)
a dochádza tak k získavaniu tepla z okolia.
Ďalšie možnosti riadiacej jednotky
EU-L-9r
Hlavná riadiaca jednotka EU-L-9r má možnosť aj chladenia, ak sa použije priestorový termostat s meraním relatívnej vlhkosti
a priestorový termostat zaznamená hraničné hodnoty vlhkosti, odstaví danú zónu od
chladenia. Ochráni tak miestnosť pred kondenzovaním a následným vlhnutím stien.
Univerzálnosť jednotky – možnosť pripojenia všetkých drôtových a bezdrôtových
prvkov.
Výhody zónovej regulácie
• úspora nákladov na vykurovanie
minimálne 20 - 25 %
• tepelný komfort v každej miestnosti
• v každej zóne možnosť nastavenia
individuálneho časového programu
• možnosť diaľkovej správy pomocou
aplikácie eModul
• návratnosť investície, vďaka úspore
nákladov
Aplikácia eModul je bezplatne
k dispozícii na stiahnutie
• pre zariadenia s Androidom
z Google Play
• pre zariadenia s iOS z Apple Store

František Mariňák / Mirad Prešov
0907807188
frantisek.marinak@mirad.sk

Schéma pripojenia – hlavná komunikácia medzi lištami
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F-POWER - WE GIVE YOU POWER
Nové guľové kohúty FERRO F-POWER na trhu!

Veľkým benefitom série F-POWER je množstvo typov a použiteľnosť ako na vodu, tak
i na vzduch a glykol.

Samozrejmosťou je i veľký rozsah pracovných teplôt média od min. – 30 ˚C po maximálne 120 ˚C.
Okrem toho sa tieto guľové kohúty môžu
pochváliť i odolným mosadzným telom
a vnútrajškom, ktorý nie je niklovaný!
Zaujímavým vylepšením kovovej rukoväte
kohúta sú i farebné označovače jednoducho identifikujúce prívod teplej/studenej

vody a etiketa so všetkými dôležitými informáciami.
Nová rada guľových kohútov FERRO
F-POWER sa vyznačuje nielen kvalitnými
materiálmi, veľmi precíznym a robustným
spracovaním a bezpečným univerzálnym
použitím, ale i medzinárodnou certifikáciou. Všetko v súlade s vysokými európskymi štandardmi.
Ide teda o riešenie zodpovedajúce presne Vašim potrebám.

Závit drieku
umožňujúci korekciu vôle

Tesnenie
drieku z PTFE

Vhodné pre pitnú vodu
(povrch v kontakte s vodou
je bez niklu)

www.kohuty.sk

Odolné telo z mosadze
CW617N-4MS so zníženým
obsahom olova a niklu
Pochrómovaná
guľa

Nominálny
tlak 3,0 MPa

NAVŠTÍVTE NAŠE NOVÉ MIKRO
STRÁNKY PREDSTAVUJÚCE
VÝHODY A VLASTNOSTI NÁŠHO
ŠIROKÉHO SORTIMENTU
INŠTALATÉRSKEHO PROGRAMU
FERRO.

KOMPLETNÝ SORTIMENT NÁJDETE NA
WWW.NOVASERVIS.SK.
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Max. pracovná
teplota média 120° C

Kondenzačný kotol Condens 8700i W
Dôsledne efektívny
Menovitý tepelný výkon: 30 kW
Sezónny energetický stupeň
účinnosti vykurovania priestoru: 94 %
Trieda energetickej účinnosti: A

Úspora energie môže byť
taká jednoduchá: Kotol automaticky prispôsobí svoj
výkon v rozsahu 10 až 100%
tak, aby vyhovoval aktuálnej
potrebe tepla vo vašej domácnosti. Vďaka tomu funguje efektívne aj keď práve
nepotrebujete jeho celkový
výkon.

Vysoká kvalita
Vysokú kvalitu značky Bosch reprezentuje dokonalé spracovanie kotla
a technické vybavenie, ktoré obsahuje
tak dlhoročne overené komponenty
ako aj nové moderné prvky.

• Vysoká účinnosť vďaka širokému rozsahu
modulácie 1:10
• Fascinujúci dizajn v bielom a čiernom prevedení s ovládaním pomocou farebného
dotykového displeja
• Jednoduché bezdrôtové prepojenie s inteligentným regulátorom CT200 pomocou
modulu Control Key

POPRAD
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Ľahká obsluha
Ovládanie kotla je veľmi intuitívne. Nastavenie všetkých parametrov je možné
vykonať pomocou farebného displeja
s dotykovým ovládaním. V spojení s inteligentnou reguláciou CT200 môžete kotol
Condens 8700i W ovládať prostredníctvom
aplikácie EasyControl na vašom smartfóne
a tablete.

k technickým komponentom je jednoduchý
a rýchly vďaka odnímateľnému bočnému
oplášteniu kotla. Predný kryt kotla je možné
demontovať uvoľnením jedinej skrutky.

Rýchla a jednoduchá údržba
Condens 8700i W zaručuje úsporu pri všetkých inštalatérskych činnostiach. Prístup

www.bosch-termotechnika.sk
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Po rokoch vývoja a testovania sa nám podarilo vyvinúť unikátne produkty, ktorých
jednoznačnými, ale zďaleka nie jedinými
výhodami je absolútne bezpečné riešenie,
záruka 10 rokov a priaznivá cena.

Dôkazom odolnosti je parameter kohútov
PN 30 s nominálnym tlakom 3,0 / MPa (30
bar).

MIRAD INFO

Najväčšia produktová inovácia v histórii
spoločnosti Novaservis. Nová generácia
guľových kohútov FERRO je na svete
a stojí za to!
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Majte svoje
vodovodné
potrubie pod
kontrolou
RE.GUARD: smart riešenie s bezpečnou
technológiou proti únikom vody.
www.rehau.sk /reguard
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Prispejte k ochrane klímy
– s inovatívnym tepelným
čerpadlom
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www.vaillant.sk

MIRAD INFO

Každý máme príležitosť významne prispieť k ochrane klímy našej planéty. A to výberom moderného vykurovacieho riešenia,
ktoré je šetrné k životnému prostrediu. Tepelné čerpadlá šetria
nielen emisie CO₂, ale aj náklady na energie.

Pre novostavby v energetickej triede A0 aj
staršie rodinné domy je vhodné tepelné čerpadlo Vaillant aroTHERM plus vzduch/voda
(3-12 kW, A+++) s ekologickým chladivom
R290. Toto chladivo mu umožňuje podať nadpriemerný výkon a zároveň byť extrémne ohľaduplným k životnému prostrediu. Výsledkom
je udržateľný komfort – spoľahlivé vykurovanie, dostatok teplej vody aj chladenie. Tepelné
čerpadlo sa môže kombinovať s podlahovým
vykurovaním i s radiátormi. Dá sa nainštalovať
bez významných stavebných úprav už za jeden deň. Systém pozostáva z monoblokového tepelného čerpadla v exteriéri. Druhú časť
zvyčajne tvorí kompaktná vnútorná jednotka
uniTOWER plus (so zabudovaným 185 l zásobníkom teplej vody). Systém sa dá ovládať
aj na diaľku cez aplikáciu sensoAPP v smartfóne či tablete, so systémovým regulátorom
sensoCOMFORT a internetovým modulom
sensoNET.

4 / 2021
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Vysokokvalitné palivo
dovezieme až k vám domov!*
Vykurovacia sezóna je v plnom prúde a vy potrebujete dostatočné zásoby vysokokvalitných
peliet, brikiet a uhlia. V Mirade si ich môžete kúpiť kedykoľvek, máme ich vždy na sklade. Zabezpečíte si tým vysokú účinnosť, kontinuitu a komfort vykurovania.
Drevené pelety EXKLUSIVE
• suché dubové hobliny bez kôry a chemických
dodatkov
• výhrevnosť 17,5 až 20,5 MJ/kg
• obsah popola 0,4 %, priemer granúl 6 mm,
vlhkosť max. 5 %.
• balené vo vreciach po 15 kg, jedna paleta
obsahuje 66 balení
• hmotnosť palety je 990 kg
S balením sa ľahko manipuluje. Vhodné pre
menších odberateľov.

Drevené eko-brikety
• piliny a hobliny
bez pridania
akéhokoľvek spojiva
• výhrevnosť
17,5-19 MJ/kg

Čierny ekohrášok
• balenie 25 kg
Čierna kocka
• balenie 25 kg
Brikety
• balenie 10 kg, 25 kg

* pri nákupe nad 1 tonu
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Predlžovacie kľúče pre jednoduchú montáž
stojankovej vodovodnej batérie
Pre rýchlu, pohodlnú a bezpečnú montáž
ponúkame predlžovacie kľúče. Tie majú otvor po celej dĺžke, čím je zabezpečené dobré
uchytenie aj vysokých matíc.
Kľúče sú v priemeroch 10 až 13 mm.

Batéria je prichytená krátkymi alebo dlhými
maticami

Bežný nástrčkový kľúč nedosiahne na matice

4 / 2021

Stojanková vodovodná batéria sa montuje na dosku
prichytením zo spodnej strany dosky skrutkami a maticami. Tie sú pri sebe v tesnej
blízkosti, čo sťažuje montáž.

MIRAD INFO
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NOVINKA V SORTIMENTE

Predlžovací kľúč dosadne na dlhú aj na krátku maticu

Konzola na montáž
ponorky naležato
Ak je v studni nízka hladina vody a je
potrebné umiestniť nasávací otvor nižšie
ku dnu studne, použite konzolu na
ponorku.
• vhodné iba do kopaných studní
• vhodné pre ponorky od výrobcu PCH
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Pre optimálny zvar je nutné dodržať

EVO PP-RCT
vyšší štandard
pre profesionálov

dobu nahrievania podľa priemeru potrubia
zváraciu teplotu 260 °C
pre správny strih odporúčame používať
Profi nožnice od Ekoplastik

Nový štandard pre vyššiu kvalitu rozvodov studenej a teplej vody.
Kompatibilný so systémom Ekoplastik. Záruka 20 rokov. O 37 % vyšší prietok,
o 28 % nižšia hmotnosť než PPR. Vyššia tlaková odolnosť pri vysokých
teplotách, výpočtová hodnota PN 22.

Viac informácií na www.wavin.cz

Fiber Basalt Plus
rúra pevná ako skala
Unikátna 3-vrstvová rúra s čadičovým vláknom,
z polypropylénu novej generácie typu 4
(PP-RCT). Vystuženie čadičovým vláknom
prináša vyššiu tlakovú odolnosť pri vysokých
teplotách až o 50 % a taktiež teplotnú odolnosť
až do 90 °C. 3× nižšia tepelná rozťažnosť
v porovnaní s celoplastovými rúrami.
Ideálna pre rozvody teplej vody.

Viac informácií na www.wavin.cz

PLYN » VODA » KÚRENIE » ODPAD

Novinka DEFRO DNS
Kotol v 5. emisnej triede
V dnešnom čísle si predstavíme NOVINKU spoločnosti DEFRO
- kotol na tuhé palivo DEFRO DNS. Tento kotol je zariadenie,
ktoré je vhodné na spaľovanie pevných palív a je zároveň náhradou za zariadenia 3.emisnej triedy, ktoré už nie je možné
zakúpiť v rámci emisnej normy.

4 / 2021

kach popolníka a za pomoci regulátora ťahu
RT4, ktorý je súčasťou kotla. Pre bezchybné
spaľovanie a plnohodnotné využitie kotla
DEFRO DNS odporúčame zapojenie akumulačnej nádoby s kontrolovaným riadením od
firmy TECH.
Kotol je vyrábaný s výkonom 13,18 a 23 kW.

Typ /
rozmer

A šírka
mm

B1 hĺbka
mm

B2 hĺbka
mm

C výška
mm

D šírka x výška
mm

13

258

135

310

340

258x188

18

308

150

310

390

308x188

23

358

140

310

440

358x188
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Kotol je navrhnutý pre zapálenie paliva
z vrchu a postupné prehorievanie smerom
nadol, ale palivo je možné zapáliť aj zo spodnej časti.
Jeho účinnosť tým pádom prekračuje
hranicu 90 %, spaľovací proces je riadený
mechanicky pomocou rukoväte na dvier-

podľa normy
EN 303-5:2012

Zjednodušená úvodná schéma
otvoreného systému:
1-kotol
2-čerpadlo TUV
3- spätný ventil
4- čerpadlo kotlového okruhu
5- čerpadlo vykurovania
6-zmiešavací ventil 3-stupňový
7-akumulačná nádoba
8-termostatický ventil 55oC
9-obehové čerpadlo
10-zásobník TUV
11-ohrievač
12-podlahový vykurovací systém
13-otvorená expanzná nádoba

ECOPrešov
František Mariňák / Mirad
Obchodný zástupca , 0907807188
frantisek.marinak@mirad.sk
design

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

Trademarks displayed in this material, including but not limited to Grundfos, the Grundfos logo and “be think innovate” are registered trademarks owned by The Grundfos Group. All rights reserved. © 2021 Grundfos Holding A/S, all rights reserved.

NECH JE VÁŠ
PROBLÉM
AKÝKOĽVEK, MY
MÁME RIEŠENIE
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LEPŠIE VYKUROVACIE SYSTÉMY
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Práca s vykurovacími sústavami v domácnostiach je bežnou činnosťou
každého inštalatéra. Na zabezpečenie spokojnosti a pohodlia vašich
zákazníkov je dôležité nájsť riešenia, ktoré sú vhodné pre váš typ vykurovacieho systému, a zároveň minimalizovať alebo úplne odstrániť potenciálne
problémy. Náš osvedčený sortiment obehových čerpadiel a nástrojov je
výsledkom rozsiahlych skúseností, znalostí a spolupráce s inštalatérmi na
celom svete. Chceme vás podporiť pri navrhovaní a realizácii lepších
vykurovacích systémov. Viac informácií o našom sortimente a náradí pre
inštalatérov nájdete na stránke www.grundfos.com/sk.

ALPHA1L
ALPHA2
ALPHA3

MAGNA3

COMFORT

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

KRBY » PECE

Oheň v domácnosti bol po stáročia symbolom života a bezpečia. Hoci dokáže byť
dobrým sluhom, ale zlým pánom, aj tak jeho
prítomnosť navodzuje príjemnú atmosféru.
Aj v dnešnej dobe interiéry obytných priestorov počítajú s emóciou uzavretého ohňa.

DEFRO IGNIS
krbová piecka 9 kW
• červená, čierna

DEFRO ORBIS BOX
krbová piecka 9 kW
• biela

1 156 €

924,80 €
POPRAD

PREŠOV

Krb alebo krbová piecka dokáže svojím širokým pohľadom do ohňa vniesť do obývacej
izby omnoho viac pocitu útulnosti než si
dokážeme predstaviť. Krbová piecka nielenže dáva teplo, ale tiež je srdcom domu, kde
sa konajú rodinné večere alebo stretnutie

POPRAD

DEFRO ORBIS LOG
krbová piecka 9 kW
• čierna

1 493 €

POPRAD

DEFRO ORBIS TOP
krbová piecka 9 kW
• červená

1 493 €

1 194,40 €
PREŠOV

s priateľmi. Stáva sa neoddeliteľnou súčasťou bytovej dekorácie, nech má akúkoľvek
podobu.
Dôležité je, aby takéto zariadenie pracovalo bezproblémovo, vždy plnilo svoju funkciu a bolo aj pekné. V tomto aspekte sa na
krbové piecky DEFRO môžete vždy spoľahnúť. Nie sú len dizajnovým doplnkom, ale
predovšetkým perfektným zdrojom tepla,
ktorý sa vyznačuje najvyššou triedou kvality
a bezpečnosti.

1 194,40 €
PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

1 493 €

1 194,40 €
POPRAD

PREŠOV
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Výstavné kusy veľmi obľúbených krbových piecok od výrobcu DEFRO ponúkame vo výpredajových cenách. Tieto piecky
čoskoro nahradia nové výstavné modely z najnovšieho výrobného portfólia DEFRO.

4 / 2020
2
2021

Výpredaj
krbových
piecok

NOVÁ KOLEKCIA CAMELINA
New York je už roky inšpiráciou a nie je
tomu inak ani pri kolekcii Camelina.
Spája priemyselný charakter
s iberijským remeselným spracovaním.
Je to mimoriadne jedinečný dizajn
pre odvážnych a náročných ľudí.
Vyrába sa aj v modrom prevedení.

Výhradný dodávateľ obkladov a dlažieb

VYKLÁPACIE OVLÁDACIE TLAČÍTKA
PRE ĽAHKÉ VHADZOVANIE WC TABLIET
Pre pohodlnejšie doplňovanie WC tabliet sú vybrané tlačítka
novo vybavené systémom vyklápania. Ten umožňuje tlačítko
jednoducho odklopiť bez použitia akéhokoľvek náradia,
vhodiť tabletu do dávkovača tabliet a tlačítko nasadiť späť.
Dávkovač WC tabliet možno samozrejme používať
aj s ostatnými tlačítkami, a to aj staršími typmi.

 Ľahké sňatie tlačítka
 Kompatibilný so všetkými WC modulmi ALCA
vrátane starších typov
 V kombinácii s dávkovačom WC tabliet zaisťuje
hygienické riešenie
 Dávkovač WC tabliet od roku 2021 súčasťou
všetkých WC modulov ALCA (okrem systémov
Slim a WOOD)

4 / 2021

VYKLÁPACÍ MECHANIZMUS
V CENE OVLÁDACIEHO TLAČÍTKA

www.alcaplast.sk

MIRAD INFO
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Geberit Smyle
Štíhle tvary, maximálna funkčnosť
Kúpeľňová séria Geberit
Smyle svojím moderným dizajnom a príťažlivými líniami vytvára relaxačné a pozitívne prostredie v kúpeľni
a vnáša harmóniu a ľahkosť
do rodinných a hosťovských
kúpeľní.

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

Je navrhnutá tak, aby dokonale ladila
s umývadlami a dôsledne nadväzovala na
kontúry keramického dizajnu. Zásuvky poskytujú veľkorysý úložný priestor a vďaka
šikovnému rozdeleniu priestoru sa v nich
dobre udržiava poriadok. Štandardne sú vybavené mechanizmom tichého dovierania.

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

Umývadlovú skrinku možno doplniť bočnou skrinkou a získate ďalší úložný priestor.
Stredne vysoké skrinky a nízke skrinky možno kombinovať rôznymi spôsobmi.

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV
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KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO
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Novinky, trendy… Tých nie je nikdy dosť
Najnovší trend v dizajne obkladov a dlažieb sa opiera
o kombináciu modernej
priemyselnej štylistiky s tradičným remeselným spracovaním.

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

Nechajte sa očariť prirodzenou nepravidelnosťou v klimatických odtieňoch modrej
a minerálnej zelenej, či farbou lámaného kameňa alebo holubičou bielou. Vaša kúpeľňa,
kuchyňa, či predsieň zažiaria v novej, nebývalej kráse. A čo tak tehlová atmosféra, majolita alebo lofty? Skúste to s takýmito odtieňmi v obývačke alebo v hale a triumfovať
budete na celej čiare. Zvlášť tehličkové obklady (v našej ponuke 7,8 x 23,7 cm) pôsobia

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

veľmi emocionálne a nezameniteľne zvýrazňujú celý priestor. Môžu sa ukladať vodorovne, zvisle, pod 45oC uhlom aj do stromčeka.
V našich Kúpeľňových štúdiach si na šiestich nových vzorkovníkových stojanoch môžete prezrieť najnovšie trendové obklady
a dlažby aj s doplnkami listel i mozaík. Vybrať si určite nebude ľahké. Pokojne sa poraďte s našimi predajcami.

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV
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KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO
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POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

Elegant
Neo Line
Ľahkosť, čistota a elegancia - hlavné
atribúty zvýrazňujúce vzdušný dizajn
skla

4 / 2021

Prajete si do vašej kúpeľne čisté tvary, kvalitné
materiály a nechcete byť pri výbere limitovaní
malým rozsahom inštalačných rozmerov? Séria
ELEGANT NEO vám tieto požiadavky splní bez
akýchkoľvek kompromisov. Nadčasový dizajn
pántov a madiel z kvalitnej ocele podčiarkujú
integrované minimalistické vzpery zaisťujúce
perfektnú stabilitu.

MIRAD INFO
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Elegant Neo Line
Elegant Neo Line
ľahkosť a elegancia
ľahkosť a elegancia

ľahký pohyb dverí
ľahký pohyb dverí
s otváraním v oboch smeroch
s otváraním v oboch smeroch

Elegant Neo Line
ľahkosť a elegancia

ľahký pohyb dverí
s otváraním v oboch smeroch

BI
BI PF2
PF2 +
+ BI
BI SET
SET

BI PF2 + BI SET

jednokrídlové otváracie sprchové dvere so setom profilov BI SET
jednokrídlové
otváracie
pre
inštaláciu do
niky sprchové dvere so setom profilov BI SET
pre inštaláciu do niky
J
J
J
J
J
J

jednokrídlové otváracie sprchové dvere so setom profilov BI SET
pre inštaláciu do niky

pohodlné otváranie dovnútra aj von
pohodlné otváranie dovnútra aj
von otváranie dovnútra aj von
pohodlné
štandardná výška 2 000 mm
štandardná výška 2 000 mm
štandardná výška 2 000 mm
stranovo univerzálna inštaláciastranovo
a pohodlná
univerzálna inštalácia a pohodlná
stranovovďaka
univerzálna
inštalácia
a pohodlná
údržba
vďaka
špeciálnemu
údržba
špeciálnemu
ošetreniu
skiel
RothETCošetreniu skiel RothETC
údržba vďaka špeciálnemu ošetreniu skiel RothETC
J
J
J

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent

8 mm ESG Bezpečnostné sklo
Transparent
8 mm ESG Bezpečnostné sklo

Farba profilu
Brillant
/ Čierny elox
Farba profilu

Transparent

Farba profilu
Brillant / Čierny elox

Brillant / Čierny elox

J

Chrómované kovanie umožňuje ľahké otváranie dverí smerom dovnútra aj von

J

Elegantný dizajn chrómovaného držadlá

BI PF2 (jednokrídlové sprchové dvere)
inštalačný
rozmer (y)

výška
(h)

šírka
dverí (c)

šírka
bočnice (s)

J

782–807
Chrómované kovanie umožňuje ľahké otváranie
dverí smerom
Bi PF2/800
Bi PF2dovnútra
08020 nPE aj von

2019*

487

240

J

Bi PF2/900
Bi PF2dovnútra
09020 vPE aj von
Chrómované kovanie umožňuje ľahké otváranie
dverí smerom
882–907

POPRAD

PREŠOV

typ

objednávacie číslo

Bi PF2/800

Bi PF2 08020 vPE

Bi PF2/900

Bi PF2 09020 nPE

POPRAD Bi PF2/1000
PREŠOV
POPRAD
Bi PF2 10020 vPE

BI PF2 (jednokrídlové sprchové dvere)
Bi PF2/1000
BI PF2 (jednokrídlové sprchové dvere)
Bi PF2/1200

Bi PF2 10020 nPE
Bi PF2 12020 vPE

982–1007

2019*

587

240

2019*

587

340

PREŠOV

profil

výplň

spôsob
dodania

brillant

transparent

o

CENA
bez DPH
437 €

J elox
Elegantný
dizajn ochrómovaného
čierny
transparent
446 €

držadlá

brillant
transparent
455 €
J Elegantný
dizajn ochrómovaného

držadlá

čierny elox

transparent

PREŠOVo
transparent

o

POPRAD
473 €

čierny elox

transparent

o

482 €

brillant

transparent

o

508 €

POPRAD
brillant

464 €

PREŠOV

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO

VODOVODNÉ BATÉRIE LAURIN
PLU: 1025104

Umývadlová stojančeková páková batéria
s výtokom 106 mm, studeny štart
79,90 EUR

117,94 EUR

PLU: 1025105

Umývadlová stojančeková páková batéria
s výtokom 130 mm, studeny štart
89,90 EUR

136,88 EUR

PLU: 1025106

Umývadlová stojančeková páková batéria
pre umývadlové misy, s výtokom 130 mm,
bez automatického výpustu, studeny štart
149,90 EUR
277,06 EUR
Uvedené ceny sú netto ceny s DPH

Viac vodovodných batérií nájdete na www.laufen.sk

Riešenie za drobný peniaz
4 / 2021

Máte kúpeľňu, ktorá sa vám zdá fádna? Potrebujete oživiť
priestor v staršej kúpeľni? Postačí zopár listel s trochou obkladu, či dlažby. Využite výpredajové maličkosti z nášho skladu,
ktorými pretvoríte celkový dojem.
Na skladoch nám vždy ostanú drobné zásoby
obkladov a dlažieb, ku ktorým sa už kvôli novým
trendovým dekorom nedajú od výrobcov dokúpiť
ďalšie. Keďže sme dobrí hospodári, snažíme sa využiť všetok tovar a tieto zostatky vám potom ponúkame za nákupné ceny. Všetko je to prvotriedny
tovar vo vysokej kvalite, s atraktívnym dizajnom.
Dokonca vám môžeme s použitím týchto zostatkových dekorov pripraviť zaujímavý 3D návrh,
ktorým si skrášlite a zmodernizujete vašu kúpeľňu.
Napríklad dlažbou Delicate brown alebo listelami
Delicate beige s krásnou perleťou, vloženými do
smotanovo-bieleho obkladu či „drevodlažby“.
Nuž čo poviete? Nie je ťažké nakupovať s veľkou
finančnou rezervou. Kumšt je urobiť niečo rozumne a efektívne.
Mirad
Prešov

Galliková Erika
Kúpeľňové štúdio
31 rokov
V Mirade od 9/2021
záľuby: detičky, knihy, cestovanie,
turistika

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

NOVÝ KOLEGA
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FIRMA

4 / 2021

TIP NA VÝLET

Ski Lysá v srdci lesa
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Určite ste o Lysej už počuli. Mnohí z vás práve tu zažili svoj
prvý lyžiarsky zájazd či pravidelne sem zavítali pre radosť z náročnejších zjazdoviek…
Je to už desať rokov, odkedy naposledy
sedačka vyviezla k zjazdovkám lyžiarov. Pred
dvoma rokmi boli naposledy spustené vleky.
Minulý rok bolo všetko pripravené na to, aby
stredisko znova otvorilo brány svojim návštevníkom. Bohužiaľ, osud a protipandemické opatrenia rozhodli inak. V mene SKI LYSÁ
veríme, že tento rok sa podarí sprístupniť
všetko, na čom sa makalo. A že toho nebolo
málo, uvidíte v článku nižšie.
Nový zasnežovací systém
Ak nebolo snehu, sezóna nebola či bola
kratšia. Pánom Lysej bol dlhé roky iba prírodne napadaný sneh. Takémuto rozkazovaniu
však odzvonilo. Stredisko sa, po prvýkrát,
môže spoľahnúť na zasnežovací systém a vychutnať si tak sezónu v dĺžke,
v akej si zaslúži.

níkov. Lysá tu chce byť pre všetkých, deti aj
straších, začiatočníkov aj náročných.
Veľká vonkajšia reštaurácia a bar
Doteraz ste si na horalku a čaj zašli len dovnútra reštaurácie horskej chaty ŠPORT. Už
túto zimu vás srdečne pozývame na obrovskú vonkajšiu terasu s rozlohou viac než
300 m². Náš horský personál vám ponúkne
chutné jedlo, pitie a ako bonus – krásny výhľad do doliny. Stačí objednať a o chvíľu sa to
už nesie!
Vylepšené ubytovanie
Legendárna horská chata Šport sa môže
pochváliť dlhoročnou históriou, úžasnou
atmosférou a jedinenčou lokalitou priamo

Opravená sedačka
Sedačka je späť! S radosťou oznamujeme, že sa nám
podarilo opraviť dvojmiestnu sedačku, ktorá ťa zdola
vytiahne až hore k zjazdovkám. Novinkou tiež je, že
sedačková dráha bude v prevádzke celoročne. V zime na
lyžiach, aj v lete na bicykli,
hore ťa vyvezieme!
Na zjazdovky
už nemusíš pešo
Pamätáte, ako ste si od sedačky na svah
museli ešte vyšľapať? Tak to je už pasé. Pri výstupnej stanici sedačky ťa už čaká približovací
vlek, ktorý ťa prinesie až na zjazdovky. Odteraz už žiadne vypínanie lyží, ale hor sa rovno
lyžovať!
Svah aj pre začiatočníkov
Lysá bola známa svojimi červenými a čiernymi traťami ako stredisko pre pokročilejších
lyžiarov. Od tejto sezóny k nám voláme aj začiatočníkov! Časť spodnej zjazdovky a jeden
vlek sme prispôsobili pre potreby začiatoč-

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

na zjazdovkách. Jej horský nádych sme sa
rozhodli zachovať, no zamakali sme na skvalitnení ubytovania v podobe prerábky interérov. Od nových kobercov, kúpelní až po úplne
novú lyžiareň či spoločenské priestory.
A že to s rozvojom strediska, ktoré dlhé
roky spalo, myslíme vážne, sme ukázali aj počas leta. Nespali sme na vavrínoch a pripravili
sme tri nové singltreky pre bajkerov, pripravovali sme každý týždeň akcie pre rodiny
s deťmi aj športovcov a zveľadovali stredisko
naďalej.

PREŠOV

Budeme sa úprimne tešiť každej vašej návšteve a podpore strediska, ktorého pri rozbehu
zastavila pandémia. Naším cieľom je priniesť
ľudí a život do krásnej prírody Čergova, na
Lysú. Lysá je tu pre vás – či už ste lyžiar, snoubordista, bežkár, skialpinista či turista. Na Lysej nájdete vela možností peších, bežeckých
či výšľapových trás. Inšpiráciu, mapy, informácie, to všekto nájdete na našom webe.

www.skilysa.sk

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

ŠPORT

EXTRALIGA
Príchody a odchody?
Kedy na volejbal?

Skladba nového hráčskeho kádra nebola jednoduchá, ale prebiehala plynulo. „Po
víťazstve Slovenského pohára a extraligovom bronze sa skončil angažmán poľskému
univerzálovi Łukaszovi Szarekovi, blokárovi
z Brazílie Mudovi a do Belgicka sa vrátil smečiar Juraj Drobňák. Zmluvné vzťahy ukončili

Príprava

blokár Ľuboš Macko a nahrávač Boris Velička,“
vyratúva odchody manažér Marián Palenčar
a jedným dychom predstavuje nových hráčov. „Po výbornej spolupráci s reprezentačným trénerom Marekom Kardošom povedie
v sezóne 2021/2022 A-mužstvo staro-nový
kouč Erik Digaňa. V letnej príprave sa mu hlá-

silo hneď trio nováčikov, smečiar Lukáš Smolej, blokár Ján Jendrejčák a reprezentačný
univerzál Patrik Lamanec. Do najvyššej súťaže
plánujeme tento rok zapojiť ďalších mladých,
ambicióznych hráčov z kadetskej kategórie,“
uzavrel generálny manažér.
V prípade priaznivej epidemiologickej situácie vyvrcholí príprava štartom mužskej
extraligy, ktorý je naplánovaný na 2. októbra
2021. Viac informácií a rozpis zápasov nájdete na webe vkmiradpupresov.sk a klubových
sociálnych sieťach. Srdečne pozývame fandiť!

Príprava

Juniori

Kadeti

Jana Peregrinová
foto: Veronika Mihaliková

Noví hráči: Ján Jendrejčák, Lukáš Smolej, Patrik Lamanec

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV

POPRAD

PREŠOV
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Po volejbalovej sezóne bez divákov sa nezadržateľne blíži nový
ročník súťaže. Za určitých okolností budú môcť diváci sledovať
a fandiť priamo z tribúny Športovej haly Prešovskej univerzity
v Prešove.

4 / 2021

Letný turnaj s mládežou

ZÁBAVA

„Kdze je tvoja žena?“
„V zahradze.“
„Bul som tam hľedac, ale nenašol
som ju.“
„A kopal ši?“
Svadobčane pridu ku fotografovi.
„Važeni, rad by som odfocil najščešlivejšu dvojicu dnešneho večera.
Poprosim matku s dceru, žeby
pristupili.“

„Namaľujem, pribijem, opravim!
Šak mi to nemušiš každy polrok
pripominac!“

Lucerny na sviečky
Odrežte dno, vložte a upevnite retiazky
a umiestnite sviečky. Lucerny, ktoré vám
vytvoria skvelú atmosféru každý večer.

Stojan na sviečky
Nie je nič romantickejšie ako večera pod
holým nebom so sviečkami. Do vody
vo fľaši umiestnite vetvičky byliniek,
levanduľu či plátky citrónov. Vytvoria tak
nielen peknú, ale aj voňavú atmosféru.
Ak k vosku pridáte aj éterické oleje,
môže sviečka poslúžiť dokonca aj na
odlákanie komárov.

Stojan na špáradlá
K dobrej záhradnej grilovačke patrí aj
nápadité príslušenstvo. Jedným z nich
môže byť stojan na špáradlá. Stačí zrezať
hrdlo fľaše, ostré hrany prebrúsiť a...
paráda!

Na sukulenty
Tie nepotrebujú ani veľa vlahy. Ak ich
teda vysadíte priamo do fľaše, bude sa
im dariť.

Na mlsky
Zrežte spodné časti z fliaš, hrany prebrúste a použite ako misku, trebárs na
búrske oriešky či olivy. A druhé otočené
dno poslúži na kôstky alebo šupky.

Ako macrame
Vyrobte si z motúzov macrame a použite vínové fľašky. Vytvoríte tak originálne
závesné črepníky.

Okraj chodníka
Ak práve vo svojej záhrade robíte chodník, použite na jeho lem dná vínových
fliaš. Bude to originálne.

Zónová regulácia
vykurovania

PREŠOV

POPRAD
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Suše

Ako si správne zostaviť
domácu vodáreň

INFO

Mirad INFO vydávame už od
roku 2012. Toto najnovšie
číslo, ako aj všetky minulé
vydania Mirad INFO nájdete
na www.mirad.sk.
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III / 2014

Čo je na pribúdajúcom veku najdôležitejšie? Skúsenosti na nezaplatenie. Každý predsa hovorí, že ešte raz by
chcel mať 20 rokov, ale so skúsenosťami čerstvého päťdesiatnika. Napríklad naša kolegyňa Anna Hadbavná
v tomto roku oslávila už piate výročie nadobudnutia týchto skúseností.
A predajcovi Mirovi Kováčovi k takejto zrelosti v tomto roku chýba práve
5 rokov. Opačne je na tom naša popradská kolegyňa z Kúpeľňového
štúdia Naďa Ištoková. Tá bude od tohto roku na skúsenosti päťdesiatnika
čakať ešte 20 rokov. Všetkým kolegom
k ich dosiahnutým skúsenostiam na
nezaplatenie prajeme veľa lásky, zdravia a šťastia :)
Svoje rodičovské skúsenosti zúročil kolega Marek Humenník a spolu
s rodinkou privítal na tomto svete druhú dcérku,
Bianku. Obom šťastným
rodičom prajeme veľa
pekných chvíľ s malým
človiečikom a Bianke
veľa zdravia, lásky
a šťastia v náručí
mamky aj ocka :)

zdroj: internet

BLAHOŽELANIE
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Fľaše od vína si odkladáte už nejaký ten čas. Akurát
nikdy vám nebolo úplne jasné, čo s nimi spravíte.
Nevadí, ponúkame vám niekoľko nápadov do
záhrady aj kuchyne, ktoré isto oceníte.

MIRA

4 / 2021

Z pilotnej kabiny še ozve:
„Je na palube dajaky lekar?“
„Hej, tu medzi cestujucimi, co potrebujece?“
„Očna choroba na pejc pismen,
posledne je L.“

Nápady ako využiť
fľaše od vína
v záhrade aj doma

II / 2015

Žena k mužovi: „S kym sebe hutoriš?“
Muž: „Sám so sebu.“
Žena: „Ty še začneš dohvarjac
s hocijakym debilom.“

KREATÍVNY TIP

MIRAD

FTIPY ☺
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POSLEDNÉ KUSY ZA BABKU
Sprchové dvere
Sprchové dvere
BRILLIANT BSD2
PIVOT PDOP3 90
Pravé 90
satin/transparent
chrom/transparent

Sprchové dvere
SUPERNOVA
ASDP3 90
biela/transparent

399 €

159 €
666 €

333 €

278 €

139 €

333 €

139 €

4 / 2021

Ponorné čerpadlo KLASIK 400 V
25 m kábel

Sprchové dvere TIME - Bestline do niky
• dvojkrídlové lietacie dvere s otváraním
dnu aj von
• sklo 6 mm s Bestglass úpravou
• zdvíhacie pánty a nastaviteľné stenové profily
vo farbe chróm

• zásobovanie úžitkovou a pitnou vodou
rodinných domov, chát a pod.
• pre studne a vrty hlbšie ako 8 m
• zriadenie domácej vodárne
• čerpanie vody zo studní a vrtov do 4“
• čerpanie čistej a mierne zakalenej vody, bez
agresívnych látok, bez obsahu pevných
a vláknitých látok

KLASIK 0,75 kW

KLASIK 1,1 kW

KLASIK 1,5 kW

273,60 €

226,42 €
300,94 €

252,53 €
303,60 €

253,19 €

INŠPIRUJTE SA
A VÝHODNE NAKÚPTE
AJ NA www.mirad.sk
NA ZELENOM
TLAČIDLE
VÝPREDAJE

POPRAD

PREŠOV

POPRAD
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Vodáreň
ALFA CONTROL ECO 80 L

Automatická vodáreň
s liatinovým čerpadlom
a nastaviteľným tlakovým spínačom

346,97 €

3 397 €

268,32 €

2 378 €

Dostanete sa k ponuke výpredajového tovaru v Kúpeľňovom štúdiu alebo v oddeleniach Plyn-voda-kúrenie,
Krby-pece, Čerpacia technika. Nejde o žiaden poškodený tovar, ale o skladové nadbytky produktov, ktoré sa
už nevyrábajú, lebo výrobcovia začali výrobu nových
sérií. Zatiaľ aktualizácia VÝPREDAJA prebieha raz za
týždeň.
Vyberajte čím skôr a príďte si po krásny dizajnový
kúsok špičkovej kvality za neuveriteľnú cenu!
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PREŠOV

KOTOL DEFRO HG 25 kW

• palivo: drevo polená o priemere
12 cm a max. vlhkosti 20 %

POPRAD

TLAČÍTKA GEBERIT

ZĽAVA 15%
Akcia platí
do konca roka 2021
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