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K-SYSTEM, spol. s r.o.
DEFINOVANIE
ZAMERANEJ
ŽALÚZIE
Základy
spoločnosti
sa udávajú od roku 1991. Spoločnosť K-system je lídrom v oblasti tieniacej
techniky na Slovensku. Sídlo spoločnosti a výroba sa nachádzajú priamo v strede Slovenska v Žiari
nad Hronom. V súčasnosti má na Slovensku 5 vlastných predajných centier a obchodnú kanceláriu v
Prahe. Jej produkty sa však používajú v mnohých európskych krajinách.
Značka K-system je zárukou najvyššej kvality. Produkty sú testované nielen na našich
vlastných testovacích zariadeniach, ale aj dlhodobou spokojnosťou našich zákazníkov s ich životnosťou
a spoľahlivosťou. Spoločnosť K-system sa právom považuje za lídra vo svojom odbore na Slovensku.
V jej sortimente sa vždy ako u prvého slovenského výrobcu nachádzajú aktuálne svetové novinky.

INTERIÉROVÉ ROLETY
HORNÝ PROFIL
Interiérové rolety ako textilné dekoratívne tieniace prvky bezpochyby podliehajú aktuálnym
módnym trendom. Látky a tkaniny používané pri ich výrobe majú svoje špecifické vlastnosti odlišné od
spôsobu ich použitia. Textílie majú rôznu svetelnú priepustnosť. Veríme, že postupne sa rozširujúci
sortiment interiérových roliet od spoločnosti K-system vás nesklame. Rokmi overený systém holandskej
spoločnosti Coulisse je zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti.

HORNÝ PROFIL

LÁTKOVÉ ROLETY ROLLO K-SYSTEM
Túžite po moderne riešenom interiéri s estetickým vzhľadom a príjemnou atmosférou
HORNÝ PROFIL

bývania? Ak už vás nebaví čistiť klasické žalúzie, potom vyskúšajte interiérové rolety. V prípade

HORNÝ
PROFIL
použitia
interiérových roliet ide najmä o vytvorenie domácej pohody. Atmosféru interiéru zatienenú
roletou dotvára jednoduchý a moderný dizajn kvalitného ovládacieho mechanizmu.
Z dôvodu zrážanlivosti prírodných materiálov ako je napríklad bavlna, sa väčšina látok na
výrobu látkových roliet vyrába z PES materiálu. Nejde o štandardné látky kúpené v metrovom textile,
ale o špeciálne technické tkaniny, ktorých povrch je ošetrený antistatickou úpravou. Tá odpudzuje
prach. Látky typu BLACKOUT majú vonkajšiu stranu poplastovanú. Zabraňuje prestupu svetla.
Interiérové textilné rolety je možné montovať na okno, nad okno, na stenu, na strop alebo
do špalety. Pri výbere vhodného montážneho spôsobu okrem požiadavky zákazníka na estetický
výsledok rozhoduje aj možnosť otvorenia okna. Látkové rolety Rollo značky K-system je možné ovládať
manuálne gulôčkovou retiazkou, alebo aj motoricky (pripravujeme).

BEZPEČNOSŤ DETÍ:
VAROVANIE! Podľa normy STN EN 13120:2009+A1:2014 vás upozorňujeme na nebezpečenstvo,
ktoré môže vzniknúť pri používaní ovládacích šnúr a retiazok!





Infolinka&servis: 045 / 672 60 50

Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov
a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.
S cieľom predchádzať uškrteniu a zapleteniu sa šnúry uchovávajte
mimo dosahu detí. Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.
Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných
clôn.
Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené
a nevytvárajú slučku.

www.ksystem.sk

K-system, spol. s r.o., ul. SNP 2780/170, Žiar nad Hronom 965 01, info@ksystem.eu

2

ROLLO
INTERIÉROVÁ LÁTKOVÁ ROLETA

Tieto
dverovéROLLO
siete Apredstavujú
a elegantnú ochranu proti lietajúcemu hmyzu.
POPIS
VÝROBKU
NÁVOD NA jednoduchú
OBSLUHU A ÚDRŽBU
Interiérové dekoratívne rolety sú určené do dohotovených interiérov. Podľa výberu ovládania sa
spúšťanie alebo naopak vyťahovanie interiérovej rolety vykonáva plynulým ťahom guľôčkovej retiazky
za jeden alebo druhý prameň.
! Pri sťahovaní a vyťahovaní roliet je nežiaduce ovládať ich ráznym ťahom za retiazku. Mohlo by
dôjsť k nadhodeniu látky a následne k jej nesprávnemu navíjaniu na hriadeľ. Šikmým chodom
látky, zapríčineným nesprávnym vyťahovaním, môže dôjsť k zvlneniu látky alebo k poškodeniu
okrajov látky. Na poškodenú látku vplyvom nesprávneho navíjania sa nevzťahuje reklamácia.
Pamätajte na to, že textilné materiály majú svoje charakteristické vlastnosti (nedokonalosti).
Látky majú na rozdiel od bežných látok špeciálnu antistatickú povrchovú úpravu, preto sú menej
náchylné na znečistenie. Látka je z antistatického materiálu, pokiaľ sa však prach dostane do záhybov
je možné ju opatrne povysávať. Chráňte látku rolety pred silným znečistením. Rolety je možné čistiť
vlhkou handričkou. Látku jemne otrite, netlačte! Je dôležité, aby ste mechanicky nepoškodili náterovú
farebnú vrstvu. Mohlo by dôjsť k vyšúchaniu farby a k narušeniu povrchovej úpravy. V prípade
postriekania látky tekutinou je potrebné ju okamžite utrieť, aby sa zabránilo vzniku škvŕn. Látky nie je
možné prať ani žehliť. V prípade potreby je možné látku vymeniť za novú.
ROLLO
 Jednoduchá montáž
 Možnosť využiť montážny profil pre uľahčenie montáže
 Pohodlné ovládanie pomocou guľôčkovej retiazky
 Montáž na okno, na stenu, na strop alebo do špalety

Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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FAREBNÉ A MATERIÁLOVÉ PREVEDENIA
Farba komponentov
• 08 – biela
V súčasnosti máme v ponuke len biele prevedenie komponentov textilnej roletky Rollo.
V budúcnosti budeme sortiment roliet rozširovať nielen o ďalšie farby, ale aj materiály (chrom,
drevo atď.)

MAXIMÁLNE / MINIMÁLNE ROZMERY
Veľkosť
rolety
S

minimálna
šírka
200 mm

maximálna
šírka
2000 mm

minimálna
výška
200 mm

maximálna
výška
2000 mm

maximálna
plocha
4 m2

ZAMERANIE ROLETKY
Maximálna šírka rolety vrátane montážnych prvkov je daná možnosťami systému (S,M,L –
v súčasnosti je v ponuke len veľkosť S). Medzi konzolami a látkou vzniká presvit (viď. obrázok),
nakoľko celková šírka látky je užšia o 30mm od celkovej zameranej šírky rolety. Roletku je možné
upevniť na okno, do ostenia, na stenu alebo do stropu.
Pre jednoduchú montáž a demontáž odporúčame priobjednať pomocný montážny profil. Montážny
profil dorovná aj prípadné nerovnosti povrchu, na ktorý sa roletka montuje. Výhodou je, že pri
objednaní roletky s montážnym profilom, vám roletka príde skompletovaná už z výroby a vy ju len
osadíte do vami upevnených nosičov.

Rollo-S bez kazety – zameranie šírky

Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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ŠTANDARDNÁ DODÁVKA ROLETY
•
•
•
•
•

Montážne konzolky
Plastové kryty konzol
Textilná roletka
Guľôčková retiazka bez závažia
Voliteľná výbava:
- Montážny profil s nosičmi „klip“, ktorý uľahčuje samotnú montáž a aj demontáž roletky.
- Ochrana detí proti uškrteniu

Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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OBJEDNÁVKA
Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje:













Označenie položky
Prevedenie
Ovládanie
Strana ovládania
Rozmer šírka
Rozmer výška
Počet ks
Montážny profil
Kotvenie
Bezpečnosť detí
Farba komponentov
Typ látky

(L/P)
(mm)
(mm)
(ks)
(ÁNO/NIE)
(ÁNO/NIE)

SPÔSOB VÝPOČTU CENY

Pre výpočet ceny sa používa vonkajší rozmer rolety. Šírku a výšku zaokrúhlime vždy smerom nahor na
celé desiatky mm a v tabuľke si vyhľadáme príslušnú cenu – základnú tabuľkovú cenu. K tabuľkovej
cene sa pripočítavajú príplatky vzhľadom na zvolené príslušenstvo alebo typ látky, ktorý je za príplatok.

Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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ROLETKA V ROZLOŽENOM STAVE - SCHÉMA

Bez montážneho profilu

Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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NÁVOD NA MONTÁŽ – BEZ MONTÁŽNEHO PROFILU

Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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NÁVOD NA MONTÁŽ – POMOCOU MONTÁŽNEHO PROFILU

Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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MONTÁŽ TIENENIA S OVLÁDANÍM POMOCOU STÁLEHO NAPÍNACIEHO SYSTÉMU
POZOR! Roleta musí byť namontovaná podľa normy STN EN 13120:2009+A1:2014

H0 – výška montáže, H – výška rolety, H1 – vzdialenosť spodného okraja retiazky od podlahy,
H2 – dĺžka ovládacej retiazky, 1 – podlaha

Pre montáž na rám

Pre montáž do ostenia

1 – ťahacie retiazky, 2 – ovládací mechanizmus, 3 – stále zadržiace zariadenie

Interiérová roleta musí spĺňať tieto požiadavky:

a)

Dĺžka ovládacej guľôčkovej retiazku musí byť obmedzená takto:

Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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1)

ak výška namontovania (H0) nie je určená a
i)
ii)

2)

b)

ak výška rolety (H) je menšia než alebo rovná 2500 mm, dĺžka ovládacej guľôčkovej
retiazky (H2) musí byť kratšia než alebo rovná 1000 mm: H2 ≤ 1000 mm,
ak výška rolety (H) je väčšia než 2500 mm, dĺžka ovládacej retiazky (H2) musí byť
kratšia než alebo rovná výške rolety mínus 1500 mm: H2 ≤ H – 1500 mm,

ak výška namontovania (H0) je určená, vzdialenosť spodného konca ovládacej guľôčkovej
retiazky od podlahy (H1) musí byť najmenej 1500 mm: H1 > 1500 mm.

Vzdialenosť dvoch prameňov slučky nesmie byť väčšia než 50 mm v mieste výstupu zo
stáleho napínacieho zariadenia.

Príklad objednávacieho formulára
Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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Infolinka&servis: 045 / 672 60 50
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