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Na ploche 35 tisíc m2 sa predstavilo 
465 vystavovateľov a spoluvystavovate-
ľov z 13 krajín. Rekordérom zahraničnej 
účasti bola Česká republika – 40 vysta-
vovateľov. Prezentujúce stavebné firmy 
i výrobcovia stavebných materiálov sa 
sústredili na optimalizovanie nákladov 
na bývanie s dôrazom používania prí-
rodných materiálov.

Prínos drevostavieb pri raste staveb-
ného trhu vyjadril viceprezident Zväzu 
spracovateľov dreva SR (ZSD SR) Ing. 
Ján Sitek: „Pred desaťročím bol podiel 
drevostavieb v SR iba 2 %, v roku 2008 
už 5 % zo skolaudovaných stavieb, dnes 
predstavuje 10–12 %, do roku 2025 to 
môže byť 30 %. Projektanti a architekti 
postupne znovu objavujú krásu a efek-
tívnosť úžasného materiálu – dreva. 
Pozitívne príklady vyzdvihuje spájanie 
síl, hľadanie spoločných podporných 
argumentov, prezentácia pred odbornou 
a laickou verejnosťou. Všetko v spojení 
s kvalitou remeselne zvládnutej výroby 

a montáže tvoria kroky, ktoré spolu s pri-
jatím nevyhnutných legislatívnych zmien 
iste naplnia potenciál drevostavieb v slo-
venskej individuálnej bytovej výstavbe.“

Spoločný stánok zvýraznil 
prednosti

Využívanie drevených konštrukcií dopl-
nených prírodnými komponentmi a apli-
káciou súčasných moderných techno-
lógií dokumentovala spoločná expozícia 
v časti B2 formou príťažlivého stánku 
č. 300, kde sa predstavilo 8 vystavova-
teľov:

Efektívnosť úžasného materiálu 
– dreva v stavbe

Trio stavebných prehliadok v rozpätí 50 dní v dvoch slovenských 
veľtrhových metropolách umožnilo dôkladne demonštrovať pripra-
venosť stavebných firiem splniť sny investorov o bývaní. Najväčším 
veľtrhom stavebníctva zostal 37. ročník CONECO 2016 na výsta-
visku Incheba EXPO Bratislava (6. – 9. apríla 2016), doplnený 26. 
ročníkom prehliadky RACIOENERGIA 2016. Celkový nomenklatúrny 
súhrn vytvorili 4 aktuálne prehliadky: Stavajte pasívne domy – dre-
vodomy na Slovensku, Podporme zatepľovanie rodinných domov, 
Stavebné otvory aktuálne, Zelená domácnostiam. 
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Najkrajšia expozícia – Atrium SKOcenené okno Mintal Energy VG
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Vysnívaný komfortný dom navrhova-
la projektová firma Zdravý dom, ktorý 
zodpovedne a rýchlo postaví Drevstav 
Slovakia. Štýl okien a žalúzií pre te-
pelnú pohodu a dostatok svetla dopl-
ní Makrowin. Kvalitné drevené prvky 
z certifikovaného dreva dodá Hasslacher 
Norica Timber. Všetky škáry dostatoč-
ne utesní Tremco illbruck. Útulné bý-
vanie v lete aj v zime umožní izolácia 
Thermoflock. Radosť z kvalitného býva-
nia vytvoria úsporné energetické techno-
lógie Bloomeco. Celý inteligentný dom 
môžu jeho obyvatelia riadiť technológiou 
TapHome cez aplikáciu v tablete alebo 
smartfóne.
Úplne na začiatku stavebného procesu 
musí byť TapHome. Predajca a poradca 
Pavel Malý zvýrazňuje: „Základ systému 
tvorí regulácia kúrenia cez telefón. Nedá 
sa to riešiť ako doplnok až po stavbe 
domu. Staviteľ sa pre inteligentné ovlá-
danie domu musí rozhodnúť už počas 
projektovania. Celú logistiku musíme 
vytvoriť rozvodom káblov, aby všetky im-
pulzy prenášali do všetkých miestností. 
Cez aplikáciu prijíma povely pre kúrenie 
samostatne do každej určenej miest-
nosti, nastavenie vetrania a chladenia, 
zosúladenie s fotovoltaikou, osvetlenie 
a intervalové zhasínanie svetla, ovláda-
nie žalúzií, zabezpečenie nedostupnosti 
lupičom a ďalšie detaily.“
Zabezpečenie nedostupnosti do bytu 
nežiaducim osobám umožňuje nový typ 
okna Makrowin Safe. Premiéru drevo-
-hliníkového okna s viacerými bezpeč-
nostnými prvkami sprevádzal výrazný 
záujem návštevníkov. Viaceré ukážky 
počas každého dňa demonštrovali, ako 

konštrukčný rám vrátane skla dokáže 
odolať hrubej sile narušiteľa. 

Ceny získali aj 
drevo-stavbárske expozície

 Okno MAKROWIN SAFE získalo Čest-
né uznanie Coneco 2016 pre vysta-
vovateľa a výrobcu Makrowin s.r.o. 
Detva. Rovnaké ocenenie dostal vý-
robca a vystavovateľ Rotho Blaas s.r.l. 
Cortaccia (Taliansko) za systémové 
riešenie X-RAD, ktoré tvorí detail spá-
jania drevených CLT panelov v stavbe 
na zvýšenie presnosti, zjednodušenia 
a urýchlenia montáže panelov viac-
podlažných budov. 

 Na veľtrhovej prehliadke udelili Zlatú 
plaketu Coneco 2016 aj za drevo-hliní-
kové okno Mintal Energy VG s využitím 
aplikácie vákuového zasklenia, výbor-
nými tepelnoizolačnými a akustickými 
vlastnosťami. Vystavovateľ a výrobca 
MINTAL s.r.o. Sielnica spĺňa s týmto 
typom okna kritériá noriem platných 
pre rok 2025.

 V súťaži Zlatý Leonardo 2016 o naj-
krajšiu expozíciu udelili 6 cien. Patrí 
aj expozícii Atrium SK s.r.o. Banská 
Bystrica. Stánok s propagáciou dre-
vostavieb a drevených stavebných 
konštrukcií navrhla Ing. arch. Simona 
Brezovanová.

Progresívne riešenia výroby drevených 
panelov a realizácie drevostavieb pred-
stavila desiatka slovenských drevo-sta-
vebných spoločností, členov ZSD SR. 
Ďalšie prezentácie v tejto sekcii mali do-
dávatelia materiálov, stolárskych firiem, 

výrobcov otvorových výplní a doplnkov 
z dreva. 

Salón drevostavieb 2016

Salón drevostavieb 2016 opäť predsta-
vil formou panelov zaujímavé riešenia 
40 realizovaných drevostavieb v roku 
2015 v SR, ČR a Rakúsku. Organizátor 
DOMESI Slovensko pripravil prednáško-
vé podujatie „Mozaika architektov dre-
vostavieb“. V samostatnom bloku (8. 4. 
2016) predstavilo projekty rodinných 
domov a zaujímavé verejné stavby päť 
architektov: Pavel Horák, Ivan Jarina, 
Björn Kierulf, Daniel Kubiš a Aleš Berec. 
V prednáškovom priestore sa každý deň 
uskutočnili odborné podujatia, spolu 50 
príspevkov, na samom začiatku odznel 
referát „Pasívne domy“.
Projekty zo súťaže „Stavba roka 2015“ 
tiež priblížili na paneloch. Všetkých 11 
nominácií vytvorilo mozaiku úspešných 
architektonických a stavebných diel. 
Hlavnú cenu získal multifunkčný kom-
plex City Arena Trnava.
 
Projekty a konštrukčné 
realizácie mladej generácie

Do odborného programu zaradili aj „1. 
Majstrovstvá Slovenska – BIM Challenge“ 
(8. 4. 2016) v rýchlosti projektovania štu-
dentov vysokých škôl pod hlavičkou BIM 
asociácie Slovensko a Stavebnej fakulty 
STU v Bratislave. Prepojením vzdelávania 
s praxou boli 18. Majstrovstvá Slovenska 
žiakov SOŠ v strechárskych remeslách 
s medzinárodnou účasťou, prvenstvo 
patrí SOŠ technickej v Prešove.

Projekty zo Salónu drevostavieb 2016Inteligentné ovládanie domu TapHome
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Slovenský výrobca dostal licenciu na vy-
hotovenie drevených a drevohliníkových 
prvkov okna na ochranu proti vlámaniu 
podľa uvedenej nemeckej normy. Zhoda 
sa podľa normy týka okien, balkónových 
dverí a posuvných dverí. Tieto produkty 
sú vyrobené z dreva s variantom oplášťo-
vania hliníkovou lištou z exteriérovej stra-
ny. Riešenie je vhodné aj pre zabudova-
nie okna do nízkoenergetických a pa-
sívnych domov. Využitie pre drevostavby 
možno prispôsobiť povrchovou úpravou 
z vonkajšej strany.
Tento typ okien a balkónových dverí vy-
rábajú z lepených lamelových drevených 
profilov. Rohové spoje krídiel a rámov sú 
vytvorené čapovaním. Jednotlivé časti 
sú lepené konštrukčným lepidlom pre 
skupinu namáhania D4 podľa STN EN 
204. Styk rámu a krídla okna je tesnený 
v stredovej a vnútornej zóne tesniacimi 
profilmi AC (TPE) dodávateľa Deventer. 
Základné vyhotovenie s izolačným troj-
sklom dosahuje deklarované U

g = 0,6 – 
0,5 W (m2K). Okno dokončené transpa-
rentným lakom s ochrannou vrstvou proti 
slnečnému žiareniu má celoobvodové 
kovanie Siegenia.
MAKROWIN SAFE je prvým slovenským 
výrobkom certifikovaným v triede odol-
nosti RC1, RC2/RC2N s drevohliníko-
vou konštrukciou. Odoláva skúseným 
vlamačom s použitím klasického deš-
trukčného náradia (skrutkovač, páčidlo, 
klin). Vlamač nesmie pri tom robiť hluk, 
aby mohol dokončiť úspešný vstup do 
domu. Okno sa však nedá bez hluku 

Okno odolalo vlamačom viac ako 45 minút 
a aj tak ho nedokázali vylomiť

Okno MAKROWIN SAFE má zabudované bezpečnostné prvky v drevohliníkovom krídle s izolačným 
trojsklom. V licencii Siegenia Aubi KG okno vyrába Makrowin s.r.o. Detva. Certifikované je v triede 
odolnosti RC1, RC2/RC2N podľa normy DIN EN 1627: 2011-9. Bezpečnostná úprava okna nie je 
viditeľná. Nenarúša dizajn okna ani z interiéru, ani z exteriéru. Neplánovanej návšteve odolá pros-
tredníctvom 3-okruhového pripojenia na zabezpečovacie zariadenie.
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Testovanie odolnosti okna MAKROWIN SAFE sa tešilo veľkej pozornosti návštevníkov

Drevohliníkové okno MAKROWIN SAFE bolo ocenené Čestným uznaním Coneco 2016
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vylomiť a rozbiť ani za pomoci špeciálneho náradia. Podľa 
uvedenej normy má certifikované okno triedy RC2 odolávať 
min. 3 minúty aktívneho vylamovania zlodejom, alebo max. 15 
minút aj s prestávkami. 
Okrem klasických skúšok výrobcu malo okno slovenskú pre-
miéru na veľtrhu CONECO 2016. Zaradili ho do expozície 
tak, že výrobca demonštroval jeho vylamovanie priamo pred 
očami návštevníkov. Viacnásobné predvádzanie rozbíjania 
okna s bežným zlodejským náradím za 45 minút sa nikomu 
nepodarilo – ani expertom výrobcu, ani „svalnáčom“, ani 
záujemcom z obecenstva.
Dôkazom je, že bezpečnostné okno s viacerými zabezpe-
čovacími prvkami vrátane kovania a spoľahlivej konštrukcie 
z dreva doplnenej hliníkovou lištou z exteriérovej strany sa 
oplatí! Ocenili to aj nomináciou do súťaže spoľahlivých pro-
duktov s pokrokovou výrobnou technológiou. Bezpečnostné 
okno výrobcu Makrowin získalo Čestné uznanie Coneco 
2016.

Aj napriek poskytnutému dostatočnému času na vylomenie 
drevohliníková konštrukcia okna odolala

Figuranti z obecenstva „pracovali“ pri prekonávaní okna so 
značným nasadením

http://www.bras.sk

