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BÝVANIE

Park pod Kolibou poskytuje prémiové bývanie
v jednej z najpokojnejších lokalít v Bratislave.
Bývanie pod Kolibou je ideálnym riešením nielen
pre rodiny s deťmi, ale aj pre všetkých
milovníkov prírody, výhľadov a ničím
nerušeného života.

dispozícií bytov je riešené podtlakovo,
nakoľko sa jedná o priestory s krátkodobým pobytom osôb bez
prirodzeného vetrania. Jedná sa o priestory kúpeľní a toaliet,
z ktorých bude odvádzaný vzduch pomocou ventilátorov
osadených v podhľade. Spiro potrubím sa dopraví vzduch do
stúpačky a následne je odsávaný vzduch dopravený na strechu
kde sa vyfukuje do vonkajšieho prostredia.

MARTINSKÉ NÁKUPNÉ
CENTRUM
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Investor - Inter Development je jedným z najstabilnejších developerov
na trhu. V oblasti stavebníctva sa špecializuje na výstavbu a správu
bytových a hotelových objektov. Vo svojich projektoch sa zameriava
predovšetkým na dostatok zelene a priestoru, ktoré považuje za
neoddeliteľnú súčasť kvalitného života.

Vetranie podzemnej garáže je zaistené podtlakovým spôsobom
prostredníctvom
axiálneho
ventilátora
o celkovom
vzduchovom výkone 23 400 m3/h. Vzduchový výkon je
nadimenzovaný pre 78 parkovacích miest a znehodnotený
vzduch bude vyfukovaný do vonkajšieho prostredia cez
výfukovú šachtu.
V bytovom dome B sa nachádza schodisko charakterizované
ako chránená úniková cesta. Ventilátor, ktorý zabezpečuje 10násobnú výmenu vzduchu za hodinu bude spúšťaný snímačom
Pre obyvateľov Parku pod Kolibou je k dispozícií veľký park, ktorý je dymu. Odvod vzduchu bude cez okná na schodisku na
dušou celého projektu. Park poskytuje zásadnú rekreačnú hodnotu. najvyššom podlaží, ktoré sa pri požiari otvoria.
Nájdete tu spoločensko-stretávaciu časť pod Korunnou vilou,
Administratívna budova
komunitnú záhradku so sedením, voľnú oddychovú zónu plnú zelene,
jazierko s dažďovou vodou a ihriskom pre deti, športovú a fitness
Autor: Ing. R. Višňovský
zónu.
K dispozícií sú 1 izbové až 5 izbové byty, ktoré sa dajú dispozične riešiť
priamo s architektom. V 3. poschodových kaskádových vilách sa na
jednom poschodí nenachádza viac ako 2 byty. Parkovisko je skryté do
podzemia, aby sa zväčšila plocha pre voľný a oddychový čas.
Pri plánovaní projektu architekti mysleli predovšetkým na to, že tvoria
pre ľudí a preto chceli, aby celý projekt mal takmer rodinný charakter.
Priebeh stavby. Začiatok výstavby bol zahájený v zime 2016, kedy
začali hrubé úpravy terénu. Koniec výstavby je v lete 2018.

Autor: Ing. Ľuboš Socha
Zdroj: http://www.parkpodkolibou.sk/projekt
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MENINY
OSLAVUJE

Klasifikácia vzduchotechniky

NARODENINY

• Bugan Mikuláš
•MENINY
Galčík Ján
• Orčík Ján
OSLAVUJE
• Skurcoňák Filip
• Turácová Katarína
• Adamovič Peter
Meninový oslávenci v tomto
mesiaci:
Mikuláš, Štefan
Oslávencom
srdečne blahoželáme
a prajeme všetko dobré!

Klasifikácia vetrania z hľadiska úpravy vonkajšieho vzduchu
Bez úpravy vzduchu

S čiastočnou úpravou vzduchu
(teplovzdušné vetranie)
filtrácia + ohrev

RUBRIKA ZÁBAVA

Zdroj: http://www.nazdi.cz

S čiastočnou úpravou vzduchu (teplovzdušné vetranie)
filtrácia + spätný zisk tepla (SZT) + ohrev

SUDOKU

Zdroj: Ing. Zuzana Kovářová, PhD.

RECEPTÁR

Zdroj: Ing. Zuzana Kovářová, PhD

VIANOČNÝ PUNČ

Najkrajšie sviatky v roku nám už klopú na dvere a k vianočnej atmosfére už
neodmysliteľne patrí aj vianočný punč. Existujú mnohé variácie tohto nápoja. Medzi
inými aj nealkoholická verzia, ktorú si môžete pokojne vychutnať aj s deťmi.
RUBRIKA
ZÁBAVAjablko,
Na jeho prípravu potrebujete hroznový džús, šťavu z niekoľkých
pomarančov,
cukor, celú škoricu a klinčeky. Do hrnca dáte variť hroznový džús, pridáte trochu
vody (namiesto vody môžete použiť aj škoricový, jablkový či iný čaj) na zriedenie,
vhodíte nakrájané jabĺčko, klinčeky, škoricu, prípadne dochutíte cukrom.
Alkoholickú verziu si pripravíte z 0,7 dcl suchého červeného vína, asi pol litra vody,
šťavy z jedného pomaranča a polovice citróna, 0,25 l rumu, 100 g kryštálového
cukru, jednej paličky celej škorice, klinčekov a rôzneho ovocia.
Najprv si dajte variť vodu s cukrom, keď sa cukor rozpustí,
pridávajte postupne víno, klinčeky, škoricu, rum a šťavu z citrusov.
Zdroj: https://biocare.sk/zdrava_vyziva

