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Prečo kúpiť žalúzie K-system?
V

äčšina slovenských
staviteľov ráta pri
výstavbe rodinného
domu s využitím exteriérových žalúzií. Dôvodom
je úspora energií a využitie exteriérových žalúzií
ako estetického prvku
fasády.
O tom, prečo by mal
staviteľ vybaviť svoj dom
exteriérovými žalúziami,
sa už napísalo množstvo
článkov. V praxi sa však
denne stretávame s tým,
že investor nevie, ako sa
zorientovať v množstve
vypracovaných cenových
ponúk. Príležitosťou pre
spracovanie rozdielnych
ponúk je nejasné zadanie
investora, ktorý spravidla
zadáva pri požiadavke iba
rozmer a spôsob ovládania. To je však iba časť
parametrov, z ktorých
nie je možné určiť kvalitu
prevedenia.
Porovnaním cenových
ponúk sme zistili vysoké
kvalitatívne rozdiely,
ktoré sa, samozrejme,
prejavili aj vo veľkom
rozptyle ceny od niekoľ-

ko sto eur až po tisícky
eur pri väčšom množstve
exteriérových žalúzií.

O kvalite realizovanej
montáže by sa dal
napísať román „50
odtieňov montáže“.
Spoločnosť K-system
ako jediný výrobca na
Slovensku má vlastné montážne školiace
centrum, kde pravidelne
preškoľuje nielen svojich
montážnych pracovníkov,
ale aj svojich odberateľov.
Svojim odberateľom tiež
poskytuje zaškolenie priamo v teréne. Pod vedením
skúsených montérov
s bohatou praxou sa snažíme predísť nesprávne
prevedenej montáži, ktorá
môže pokaziť celý dojem
z kvalitného produktu.
Keďže montáž žalúzií

dnes môže vykonávať
prakticky ktokoľvek bez
odborného vzdelania a vybavenia, vzniká príležitosť
pre množstvo drobných
montážnych firiem, ktoré
pracujú tzv. z domu. Iba
dobre organizovaná spoločnosť, ktorá sa môže pochváliť precíznou prácou
a vybavením, je schopná
realizovať dodávky tienenia aj na veľké stavby.
K-system je spoločnosť,
ktorá sa môže pochváliť
nielen najlepšími slovenskými referenciami, ale aj
certifikátom kvality ISO
9001, enviromentálneho
manažérstva ISO 14001
a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BS
OHSAS 18001.

Úskalia
nadštandardnej
záruky
Keďže exteriérové žalúzie
musia rovnako ako fasáda

spoľahlivo slúžiť počas
užívania domu množstvo
rokov, každý investor by
sa mal zaujímať o záručné a pozáručné podmienky a žiadať reklamačný
poriadok a informácie
o cene pozáručného
servisu. K-system má
všetky informácie o cene
pozáručného servisu
zverejnené na svojej webovej stránke. Niektoré
záruky totiž môžu byť
zavádzajúce. Dodávateľ
síce uvedie vo svojej
ponuke veľkým písmom
4-ročnú záruku, môžete
sa však stretnúť s tým,
že po uplynutí 2-ročnej záručnej lehoty si
objednávateľ hradí všetky
náklady spojené s opravou (teda demontáž,
montáž, práce, prípadne
dopravu) sám. Predĺžená
záruka sa vzťahuje iba
na konkrétny diel. Dobre
vybavená a skúsená mon-

tážna firma vie problém
vo väčšine prípadov odstrániť na mieste bez toho,
aby žalúzie preposlala na
opravu výrobcovi.
V prípade, že sa rozhodnete nakúpiť exteriérové žalúzie K-system
v Štúdiu tieniacej techniky
a u montážnych partnerov, ktorí sa zapojili
do programu 5-ročnej
limitovanej záruky K-system, získate po splnení
všetkých podmienok
automaticky Servisnú
knižku a 5-ročnú záruku,
v rámci ktorej máte nárok
na bezplatný servis počas
5 rokov.

www.ksystem.sk

Už 25 rokov vám dávame toľko svetla,
koľko potrebujete.
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