For readers we create issues,
for your business we create opportunities

JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU
SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KOUPELEN

SVĚT KUCHYNÍ
JARO 2014

Both THE WORLD OF BATHROOMS and THE WORLD
OF KITCHENS magazines are published as quarterlies
accompanying THE MODERN FLAT (Moderní byt), a prestigious magazine on design. They can certainly be regarded
as highly specialist periodicals bringing in-depth coverage
of their respective subject matters, examine new products
in the market, and propose possible ways of modernization
of bathrooms and kitchens. All the articles include current
prices of products and company contact information.
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OBŘAD
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22. 5. 14
21. 8. 14

Svět kuchyní / podzim

81 000 CZK

Svět kuchyní / zima

100 000 CZK

EXPEDITION DATE
13. 2. 14

70 000 CZK

1 two-page spread

Dřevo, měď a mosaz

Svět kuchyní / jaro – special MODERNÍ BYT

98 000 CZK

cover page

KOUPELNA
VE SRUBU

Mramor, měď a beton

4 cover page

st

49 KČ / 1,99 €

ŠKOLA
PRANÍ

3 rd cover page
2

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

Vzpomínky
na Afriku

Svět kuchyní / léto

nd

SVĚT KOUPELEN
JARO 2014

Rozdělejte oheň!

SVĚT KUCHYNÍ
PRICE

st

49 KČ / 1,99 €

JEDINÝ ČTVRTLETNÍK NA ČESKÉM TRHU
SPECIALIZOVANÝ NA ZAŘIZOVÁNÍ KOUPELEN

EDITORIAL PLAN

ADVERTISEMENT PRICE LIST
(prices are given in CZK without VAT)
FORMAT

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

SVĚT KOUPELEN

20. 11. 14
EXPEDITION DATE

two-page spread

92 000 CZK

Svět koupelen / jaro

two-page spread inside

98 000 CZK

Svět koupelen / léto – special MODERNÍ BYT

19. 6. 14

1 page

49 000 CZK

Svět koupelen / podzim

25. 9. 14

2/3 page

36 000 CZK

Svět koupelen / zima

1/2 page

28 500 CZK

1/3 page

21 000 CZK

DISCOUNT

1/4 page

18 500 CZK

REPEAT

2

nd

20. 3. 14

27. 11. 14

DISCOUNT IN %

2 times

ADVERTISEMENT PRICE LIST – SPECIALS

3 times

7

4 times

10

for payment in advance

1 page

92 000 CZK

1/2 pages

49 000 CZK

1/3 pages

39 000 CZK

Other sizes see price list Moderní byt

5

ADDITIONAL CHARGE

2
for a specific position

10

INSERT ADVERTISING
prices are set individually and contractually

PAYMENT, CANCELLATION CHARGES
Maturity of tax documents is 14 days from the date of their issue; in the event of exceeding the term of maturity the publishing house will charge intereston
late payment amounting to 0,3 % of the price for every day of default. In case of advertisement cancellation before the deadline of advertising the client
pays no cancellation fee, after the deadline he will pay 100 % of the price. Cancellation has to be effected in writing. Complaints of defects in published
ads, if any, have to be filed in writing not later than 10 days after the advertisement expedition.

The general trading terms of the publishers Business Media CZ, s. r. o., may be read in full
at www.bmczech.cz in the section OFFER – MEDIADATA (NABÍDKA – MEDIADATA).

www.bmczech.cz

FORMATS (in mm)

1/1
size after
cropping
228 x 295

1/1
frame
format
192 x 261

1/3
size after
cropping
228 x 100

1/3
size after
cropping
62 x 295

1/2
size after
cropping
228 x 145

1/2
frame
format
192 x 127

1/2
size after
cropping
106 x 295

1/4
frame format
192 x 65

1/3
frame
format
192 x 84

1/4
frame format
97 x 127

READERSHIP STRUCTURE FOR
THE WORLD OF BATHROOMS MAGAZINE

READERSHIP STRUCTURE FOR
THE WORLD OF KITCHENS MAGAZINE

47 %

man

40 %

man

34 %

12–29 years 44 %

40 %

12–29 years 28 %

53 %

woman

30–49 years 22 %

50–79 years

EDITORIAL PLAN FOR 2014
ISSUE

60 %

1/2
frame
format
97 x 261

1/4
size after
cropping
228 x 80

woman

30–49 years 32 %

50–79 years

DEADLINE FOR RECEIVING OF DOCUMENTATION
DATE OF PUBLISHING

FOR PROCESSING

ORDER DEADLINE

Svět kuchyní / spring
special MODERNÍ BYT

13. 2. 14

6. 1. 14

Svět kuchyní / summer

22. 5. 14

18. 4. 14

25. 4. 14

Svět kuchyní / autumn

21. 8. 14

18. 7. 14

25. 7. 14

20. 11. 14

17. 10. 14

24. 10. 14

Svět kuchyní / winter
EDITORIAL PLAN FOR 2014
ISSUE

17. 1. 14

DEADLINE FOR RECEIVING OF DOCUMENTATION
DATE OF PUBLISHING

FOR PROCESSING

ORDER DEADLINE

Svět koupelen / spring

20. 3. 14

14. 2. 14

Svět koupelen / summer
special MODERNÍ BYT

19. 6. 14

12. 5. 14

Svět koupelen / autumn

25. 9. 14

22. 8. 14

29. 8. 14

27. 11. 14

24. 10. 14

31. 10. 14

Svět koupelen / winter

21. 2. 14
23. 5. 14

You can find the contents of the last issue and the technical requirements for advertising
materials at www.bmczech.cz in the OFFER – MEDIADATA section.

For readers we create issues,
for your business we create opportunities

www.bmczech.cz

TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ADVERTISING
MATERIAL TEMPLATES
— high quality photographs in electronic form as tif, jpg, eps files, CMYK colour mode, resolution 300 dpi
— templates for scanning: photos, photographic slides
DATA INTAKE
e-mail (text), CD, DVD, USB drive, FTP server
ELECTRONIC DATA FORMAT
1. PDF ACCORDING TO PDF/X-1A OR PDF VERSION 1.3. STANDARD (COMPATIBILITY WITH ACROBAT 4.0)
The document must be created by converting the postscript file by Adobe Distiller, printing to PDF, exporting (e.g. from Adobe InDesign,
Illustrator), but only under conditions set in PDF/X-1a standard or version 1.3 standard. It must also (if the advertisement is for the trim
size) contain at least 5 mm bleed, crop marks of at least 4 mm from the trim size. PDF file must not contain objects in RGB colour space
and spot colours, embedded ICC profiles, OPI information.
2. BITMAP FILES TIFF, JPEG, PSD, EPS
Data must be in CMYK colour space and, in case of TIFF and PSD must be combined in a single layer, if the advertisement is for
the trim size, it must contain at least 5 mm bleed, it may contain crop marks of at least 4 mm from the trim size. Recommended
resolution is 300 dpi (200 dpi minimum) at 100% size.
3. VECTOR EPS FILES AND INDESIGN FILES
Data must be in CMYK colour space, text must be converted into curves, or fonts used must be provided (if permitted by the license agreement).
If the advertisement is for the trim size, bleed must be set at minimum of 5 mm and crop marks at minimum of 4 mm from the trim
size. The data must not contain objects in the RGB colour space and spot colours, links to external files (if not supplied with the
document).
4. OTHER FORMATS BY AGREEMENT
For checking the colour scheme it is appropriate to supply a colour design, which has been created according to the ISO-126472:2004 (FOGRA) standard. In the event that ISO 12647-2:2004 is not adhered to, we shall be not liable for the required colour scheme and for errors that arise during the processing of the advertisement.
For the colour transfer of used bitmap files from various colour spaces to a CMYK colour space, we recommend using profiles
of the following standard: ISO-12647-2:2004 (Europe ISOcoated v2 FOGRA39, PSO LWC Improved (ECI) FOGRA45). This standard
is used in creating the content of the periodical, for creating a certified proof copy and for printing. We shall not be liable for the
required colour scheme in the event that other ICC profiles or other methods for transferring into CMYK are used.
Adobe Creative Suite 5 and 6 are used for processing.
It is possible to supply data on the following media: CD, DVD, on portable USB and FireWire (IEEE 1394) disks, via electronic mail,
via an FTP server, via www.uschovna.cz. Other transfer possibilities can be arranged by agreement.
SV, spol. s r. o., Smíchov branch, phone.: 225 351 156, e-mail: smichov@sv-studio.cz ftp://w26013_svstudio:jSFHC9Wj@ftp.sv-studio.cz

TECHNICAL INFORMATION
Published:
Print type:
Periodicity:

since 2000
offset
quarterly

Volume:
Editor-in-chief:
Publisher:

100 pages
Markéta Klocová
Business Media CZ, s. r. o.

NÁBYTEK

TÉMA: V PŘÍRODNÍM STYLU
Kolekce modulárního kuchyňského
nábytku Diesel by Scavolini
(SCAVOLINI), kombinace patinované
oceli, masivního dubového dřeva
(Ruxe Grey) a skla, cena k doptání
u prodejce, DECOLAND

Kuchyň s dvířky Norje, systém
Faktum/Norje (IKEA), dvířka
z dřevotřísky s povrchem z dubové
dýhy a lemem z masivního dubu,
průhledný akrylový lak, cena
62 490 Kč, IKEA

T E X T: L I B U Š E L H O T S K Á , F O T O : A R C H I V

Umyvadlové skříňky z kolekce Softmood se dvěma
výsuvnými kontejnery, cena 28 560 Kč, IDEAL STANDARD

10/ Dvojitá dubová podložka
pod horké nádoby Trivet
(SAGAFORM), 335 Kč,
DARKYLA
11/ Kuchyňská váha
(BLOOMINGVILLE) v retro
designu, světle modrá,
kapacita do 5 kg, Ø mísy
21 cm, v. 4 cm, cena
1 249 Kč, BELLA ROSE

SPRÁVNĚ
ULOŽENÉ

12/ Servírovací stolek
Block Table (NORMANN
COPENHAGEN), design
Simon Legald, kombinace
jasanového dřeva a oceli,
50 x 64 x 35 cm, cena
5 989 Kč, DESIGN
PROPAGANDA

13/ Utěrka ze 100% organické bavlny Pine
(FERM LIVING), 50 x 70 cm, 251 Kč, NORDIC DAY

V žádné koupelně se neobejdeme bez
úložných prostor. Kromě hygienických
předmětů a kosmetických přípravků je
praktické tu mít uložené například čisté
ručníky, ale i čisticí prostředky a jiné
pomůcky, které je vhodné uložit tak, aby
vzhled koupelny esteticky nerušily.

11

14/ Utěrka ze 100% organické bavlny Harlequin
(FERM LIVING), 50 x 70 cm, 279 Kč, NORDIC DAY

10

Největší předností jinak jednoduché
kuchyně je výrazná kresba a hmatatelná
struktura dřeva

jí, což znamená, že se mechanicky odstraňují měkčí části dřeva,
aby tak vynikla jeho struktura.
Schválně se na dřevě nechávají
stopy po řezu pilou a cíleně se
povrchy patinují tak, aby přes
„nedokonalý“ nátěr dřevo prosvítalo. Kromě toho, že struktury
dobře vypadají, mají i další rozměr – lákají nás, abychom se jich
dotýkali a vnímali je tak i hmatem. Pokud jde o oblíbené druhy
dřeva, vítězí dub, daleko za ním
zůstává ořechové dřevo a jasan.

13

N

a potřebu větších prostor reagují výrobci
rozšířením sortimentu
koupelnového nábytku a jeho
důmyslným vnitřním vybavením. Používání nábytku usnadňují snadno ovladatelné mechanizmy. Přehlednost zvyšují
plnovýsuvné systémy umožňující ukládání předmětů i do těžko dostupných částí nábytku
a organizéry, které jsou ideální
zejména na ukládání kosmetiky
a různých drobných předmětů.

14

12

TRADIČNÍ VYBAVENÍ
INDUSTRIÁLNÍ INSPIRACE

Mezi další materiály, které
dřevu statečně sekundují, patří
beton, kovy – ocel a měď v zo16

V nábytkovém modulu značky BURGBAD je zabudovaná vana a tři výsuvné kontejnery.
Sestavu lze doplnit o další nadstandardní prvky včetně televize,
cena základního modulu s vanou 235 000 Kč, AQUASTYL
www.dumabyt.cz

17

48

Základním prvkem koupelnového nábytku je umyvadlová
skříňka, ve které lze v případě
důmyslně řešeného vnitřního

Umyvadlová skříňka z řady Connect s toaletním
umývátkem má úložný prostor rozdělený na dvě
části, cena 7 920 Kč, IDEAL STANDARD
Umyvadlová skříňka z řady KPL - Plazma se dvěma
výsuvnými zásuvkami, cena (včetně umyvadla)
od 8 700 Kč, KRAJCAR
www.dumabyt.cz

49

ORDER AND INFORMATION
BUSINESS DEPARTMENT Business Media CZ, s. r. o., Nádražní 32, 150 00 Prague 5-Smíchov, e-mail: info@bmczech.cz
ACCOUNT MANAGER
Hana Andělová
phone: +420 225 351 135
mobile: +420 603 248 157
fax: +420 225 351 153
e-mail: hana.andelova@bmczech.cz

ACCOUNT MANAGER
Eva Kroupová
phone: +420 225 351 150
mobile: +420 777 930 700
fax: +420 225 351 153
e-mail: eva.kroupova@bmczech.cz

www.bmczech.cz
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NYNÍ JEN

Jediné originální Bydlení založené už roku 1979

54 99
Kč

79, 9 0 Kč /4,12 €

... A BUDETE SE TĚŠIT DOMŮ

PROSINEC 2012–LEDEN 2013 ǽɍƙƘǫƝƝɍ ɍǺɍƖǫƗƙɍƍ

TELEVIZE
S VYSOKÝM IQ

ORIGINÁLNÍ
JÍDELNÍ STOLY

VTIPNÉ LAMPY
A LAMPIČKY

V LETNÍM SÍDLE
S CHANTAL POULLAIN

ZVĚTŠUJEME
Časopis
roku 2007,
2008, 2009

MALÝ BYT

SLEV
& DÁR A
EK
PRO
PŘEDPLNOVÉ
ATITEL
E

RADÍME
JAK VYŘEŠIT
ROZMĚRY
KUCHYNĚ

WELLNESS
U VÁS DOMA

www.modernibyt.cz

49 KČ / 1,99 €

1 2

PROMĚNA BYTU
S TAPETOU NA MÍRU

PODLAH

ROMANTICKÁ
PROMĚNA LOŽNICE

HORSKÁ
KUCHYŇ

BYDLENÍ

CENA 89,90 Kč
4,12 €

LISTOPAD 2013

WORLD OF BATHROOMS

WORLD OF KITCHENS

Published alternately as a
quarterly journal of the Modern
apartment magazine. It can be
seen as a special issue, which
is deeply devoted to its subject,
monitors news on the market
and the possibility of modernization of bathrooms. In every
article there are prices of products and business contacts.

Published alternately as a
quarterly journal of the Modern
apartment magazine. It can be
seen as a special issue, which
is deeply devoted to its subject,
monitors news on the market
and the possibility of modernization of kitchens. In every
article there are prices of products and business contacts.

NEJPRODÁVANĚJŠÍ ČASOPIS PRO MAJITELE DOMŮ, CHAT A ZAHRAD

RAN

STAVBA ZAHRADA INTERIÉR

www.mujdum.cz

BUDIŽ TEPLO!
KRBY

NÁVŠTĚV
RODINNÝCH
DOMŮ A VIL

KAMNA

SAUNY

ALTERNATIVY:
REPORTÁŽ
ZE ZCELA
SOBĚSTAČNÉ
FARMY

80 ST kých
praktic ů pro
rad a tip
mov
váš do

3 5

9 771801 175006

KATALOG

NA NÁVŠTĚVĚ

Na první pohled tradiční horská
chalupa, uvnitř moderní
novostavba nabízející současný
komfort. Račte vstoupit!

INFRAZÁŘIČE

170

PROJEKTŮ
RODINNÝC H
DOMŮ

TÉMA: Střecha samá díra

SOUT ĚŽ

SECESNÍ VILA
KOUŘIMKA
prochází náročnou
rekonstrukcí.
Odbornou sanaci
vyžaduje fasáda,
střecha, kovářské
i dřevěné prvky

CENA 99,90 Kč I 5,15 €

WWW.MUJDUM.CZ

RODINNÝCH DOMŮ 2013

U
O SAUN
R 300 2

Není to problém jen majitelů zřícenin: i nové střechy
potřebují řadu prostupů pro vymoženosti moderní doby
– střešní okna, antény, solární panely, světlovody...

INFR AMA

Od základů po komín:
praktické rady pro záchranu
a obnovu starých domů

TRENDY 2014

www.modernibyt.cz

10/2013 29,90 Kč

8

Mramor, měď a beton

TRENDY 2014

» A magazine on housing and
garden » Practical information
on furnishing houses and flats »
Original reports – visits to Czech
and foreign interiors » News
and trends – furniture, interior
accessories and home appliances
» Popular flat transformations »
Garden and construction » Advice
and recommendations by experts
– legal and financial consultancy
» Tips how to save money when
buying a property, furnishing or
reconstructing a flat or a house,
and running a household

Zchátralý cihlový domek
s polovalbovou čepicí se
proměnil v moderní dům
s plochou střechou

49 KČ / 1,99 €

Rozdělejte oheň!

Dřevo, měď a mosaz

PROMĚNA
DĚTSKÉHO POKOJE

MODERN APARTMENT

Dům, který
konečně
dorostl

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

ČAJOVÝ
OBŘAD

A prestigious magazine dynamically changing in harmony with
the current trends, thus slowly
but surely cultivating the readers´ taste. The magazine understands housing and interior
design in a wider context as part
of lifestyle, uncovering intimacy
of the home and taste of the
famous figures and publishing
expert opinions.

ZVLÁŠTNÍ ČÍSLO
REKONSTRUKCE 2013

JARO 2014

ŠKOLA
PRANÍ

www.modernibyt.cz

CENA 59,90 Kč
2,79 €

SVĚT KUCHYNÍ

ČASOPIS BYDLENÍ VÁS BAVÍ UŽ 33 LET

NEOBVYKLÝCH

www.mujdum.cz

ČTVRTLETNÍK ČASOPISU MODERNÍ BYT

9 770232 034005

24
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KOUPELNA
VE SRUBU

173

LUXUSNÍCH BYTŮ

SVĚT KOUPELEN

SPECIÁL

Vzpomínky
na Afriku

SNADNÝCH TRIKŮ
PRO LEPŠÍ BYDLENÍ

6 NÁVŠTĚV

SPECIÁL

NOTĚ
V HOD

KČ
47 000

9

NÁVŠTĚ

V
VE VZO
ROV ÝCH
DOM ECH

Práce jako na kostele
NOVÝ ÚDĚL
PRO STARÝ DVŮR
Tradiční česká
zemědělská
usedlost se
proměnila
v moderní sídlo.
Inspirujte se!

NOVÉ TRENDY
V ZAHRADÁCH
Zanořená,
vyvýšená,
vyzývavá a tak
trochu divoká –
taková je trendy
zahrada roku 2014!

PORADÍME
VÁM, JAK
ZAŘÍDIT
KOUPELNU,
ABY BYLA
PRAKTICKÁ
I KRÁSNÁ
A IDEÁLNÍ PRO
RELAXACI

V našem seriálu o rekonstrukcích historických budov
tentokrát ukážeme, jak se bydlí v bývalém kostele

ZAŘIZUJEME KOUPELNU OD A DO Z

Nenechte si ujít
Zateplení soklu
Nové typy omítek
Vše o zdravém spaní
Jak na to: Podlahové
topení krok za krokem

10× motorové pily
Poradíme vám, jak
pokácet strom a čím
nejsnáze
nařezat
dříví

RECONSTRUCTIONS

MY HOUSE

FAMILY HOUSE

The special issue of the My house
magazine is intended for all those
who are planning to reconstruct
their house or apartment. In the
issue you will find all necessary
information including examples of
renovated buildings, appropriate
technology and materials as well
as legal and financial counselling.
The magazine provides valuable
advice on rebuilding the house,
the completion or the renovation
of the interior and exterior.

Traditional magazine about
living in family houses each
month acquaints those interested in living in a house with individual and type new buildings
and renovations. The magazine
does not avoid progressive
construction technologies and
modern interior realizations.
My house is the organizer of the
prestigious inquiry House of the
year.

The magazine that managed to
build an eye-catching position in
the market. It provides practical
advice, tips and guidance to
its readers – not just owners of
family houses – on how to build,
repair or improve home best. In
the same way it also deals with
landscaping around the house,
useful and decorative garden.

AKTUÁLNÍ PRŮVODCE TRHEM V ČR
PŘEHLEDNÉ DĚLENÍ PODLE STAVEBNÍHO MATERIÁLU, VZHLEDU, VELIKOSTI A CENY

CATALOGUE OF FAMILY
HOUSES
Published annually as a special
issue of My house magazine. The
content consists of editorial material and material of advertising
and tender character. Editors
consult the topics with architects, designers, construction
companies. A substantial part
of this periodical is the chapter
devoted to projection offices and
family house contractors.

