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Materiály obsahující recyklát už dávno nejsou jen doménou inženýrských staveb. Stále casteji se s 
nimi setkáváme i v našich zahradách, zásluhou progresivních bytových architektu si ale ríkají o své 



místo i v moderních interiérech. Pokud tedy rekonstruujete svuj dum, byt nebo víkendové sídlo, tady je 
malá inspirace na recyklované kousky. Recyklované sklo 

Pokud ve vašem interiéru nesmí chybet sklenené prvky, urcite popremýšlejte napríklad o mozaice z 
recyklovaného skla. Tyto obklady vhodné do kuchyní nebo koupelen již uvádí na trh nekolik výrobcu a 
ve více barvách. Sklenený recyklát, respektive dlažbu obsahující sklenené strepy, mužete využít i na 
pokrytí podlahy, další lesk do nové kuchyne muže vnést i pracovní deska obsahující sklenené strepy. 
Výhodou je pak zejména vetší odolnost proti oteru. A jako bonus mohou všechny tyto výrobky 
nabídnout oku lahodící a nevšední design. 

Recyklovaný plast 

Pokud je slabinou rekonstruovaného domu nebo bytu malá odolnost vuci okolnímu hluku, zvažte 
prípadné využití akustických prvku. I v tomto prípade jsou již na trhu varianty s obsahem recyklátu. Co 
treba využít 3D akustické panely vyrobené z recyklovaných PET lahví a textilních vláken. Omezovat 
už se nemusíte tvarem, barvou, ani doporuceným umístením – mužete mít jak klasické dlaždice, tak i 
ruzne rezané plastické obrazce, v barvách od základní bílé až po dílce upravené fototiskem. A 
nemusíte je nutne lepit na zed, mohou viset v prostoru nebo stát pevne na zemi a pohlcovat hluk z 
okolí. Fantazii se už meze nekladou. Hluk pomuže absorbovat také koberec s vyšším vlasem. Opet je 
bežne k dostání i varianta obsahující recyklát, presneji vytrídené a recyklované PET lahve. Pro ješte 
vetší tepelný a zvukove izolacní komfort pak mužete pod koberec použít ješte podložku z penového 
recyklátu. Také balkón nebo terasu mužete zabydlet s pomocí plastových terasových prken nebo 
kvetníku z recyklovaných plastu. 

Recyklovaný nábytek 

Ani u nábytku se nemusíte nutne omezovat jen na primární suroviny. Co treba malý konferencní 
stolek, který je vyroben z recyklovaných plastových obalu od drogérie? Nebo jídelní stul s deskou z 
recyklovaných plastu? A k tomu židle vyrobené taktéž z recyklovaných plastu vylovených z morí. 

Nápojové kartony 

Také pri budování úložných prostor nebo policek na drobné interiérové doplnky zkuste sáhnout na 
méne standardní materiál – treba na stavební desky vyrobené lisováním nápojových kartonu (krabic 
od mléka, vína, džusu atp.). V zahranicí pak nejsou novinkou ani stolky, lavice nebo sedáky vyrábené 
z novinového papíru. 

Abychom mohli využívat výrobky s obsahem recyklátu, musíme nejprve rádne trídit všechny 
recyklovatelné odpady. Na trídicí lince je pak upraví na druhotnou surovinu a zpracovatelé je použijí 
pri výrobe nových výrobku. Duležitá je však dostatecná poptávka po techto výrobcích. Více informací 
o trídení a recyklaci odpadu naleznete na www.jaktridit.cz nebo na www.samosebou.cz. 

Komercní prezentace 

Foto: Vytrídeným odpadem to zacíná... Zdroj: EKO-KOM Foto: Vytrídené sklo se k nám muže vrátit 
treba v podobe této mozaiky z recyklovaného skla. Zdroj: b2b.pavemosa.cz Foto: Na výrobu pracovní 
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