PLISOVANÉ SIETE PROTI HMYZU
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POS 17 a 28

Účinná ochrana pred lietajúcim hmyzom
Plisované siete proti hmyzu
Nemáme ich radi a napriek tomu každoročne so železnou pravidelnosKou prilietajú a pijú
nám krv. Počas teplých dní bzukot komárov je počuK oveJa intenzívnejšie. Ich množeniu
pomáhajú aj stále častejšie záplavy.
Aj keN existuje niekoJko druhov ochrany pred dotieravým hmyzom, stále najúčinnejším
prostriedkom zostávajú siete proti hmyzu. Dôležitá je skutočnosK, že neškodia životnému
prostrediu a nevyžadujú žiadnu spotrebu elektrickej energie. Prvotná investícia je síce
vyššia ako u ostatných prostriedkov v boji proti hmyzu, avšak ich životnosK a účinnosK
presvedčí, že táto investícia sa naozaj oplatí.
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Ochrana proti hmyzu
nielen na ve7kých plochách
Nobarrier
Plisované dverové siete predstavujú revolučný pokrok v boji proti lietajúcemu hmyzu. K-system® bol prvým
výrobcom, ktorý obohatil slovenský a český trh o tento netradičný druh sietí. V máji roku 2005 na výstave For
Arch v Banskej Bystrici získala plisovaná sieK Nobarrier spoločnosti K-system® od odbornej poroty, ktorej
predsedom bol Doc. Ing. Arch. Ivan Petelen CSc., čestné uznanie za aplikáciu najnovších materiálov
pri riešení zábrany proti hmyzu na veJkoplošných fasádnych otvoroch.
Najväčšou výhodou siete Nobarrier je možnos7 vzájomného spájania jednotlivých segmentov pri riešení
širokých fasádnych otvorov. SieKovina (pliss) vo veJkej miere zachytáva vo svojich záhyboch nečistoty
vonkajšieho prostredia – alergény (prach, peJ) a pomáha tak zlepšovaK životné prostredie alergikov. Výhody
siete Nobarrier ocenia najmä zdravotne postihnutí občania, ktorí sa pohybujú na invalidnom vozíku a rodiny,
pre ktorých je domáca pohoda prvoradá. SieK na dvere je možné kedykoJvek ve6mi jednoducho demontova7
a znovu namontova7 bez použitia náradia, čo je výhoda najmä v zimnom období alebo pri prechodnom
pobyte napríklad na chate.
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Typy ovládania
JedinečnosK

Konštrukčné vylepšenia

– riešenie pre bezprahové prechody
– zodpovedá požiadavkám na voJný
pohyb invalidných spoluobčanov
– vzájomným spojením segmentov
je možné zvoliK rôzne štýly pohybu
siete
– jednotlivé segmenty sietí je možné
spájaK a vyrobiK sieK až na šírku 5,6 m
– sieK je uchytená na klipoch, čo umožňuje pohodlnú a rýchlu demontáž
– plisovaná sieKovina je vyrobená
z UV stabilného vlákna
– bezpečná, jednoduchá a Jahko
zvládnuteJná manipulácia aj pre deti

– všetky profily siete sú vyrobené z tvarovo stáleho extrudovaného hliníka
– sieK je konštruovaná tak, aby ani
v prípade, že stavba sadne, nedošlo
k zhoršeniu jej funkčnosti
– jednotlivé segmenty sietí je možné
spájaK
– možnosK výberu farby sieKoviny
(čierna, sivá)
– široký výber pomocných uchytávacích profilov umožňuje montáž siete
do ostenia a aj na rám okna
– okrem štandardného vzorkovníka
je v ponuke možnosK práškovania
v JubovoJnej farbe RAL
– v prípade potreby zosúladenia
s rámom drevených okien je možné
profily siete potiahnuK vysoko akostnou fóliou na vonkajšie použitie –
RENOLIT
– Novinka:
vystužovacia tyčka umožňujúca
vyrobiK sieK z jedného kusu
až do šírky 220 cm.

NOSIČE

39

U-PROFIL

90°

-105

25
59

Nobarrier – typ ovládania A

Komfort ovládania

U-PROFIL

SieK sa ovláda Kahom za profil. Je možné
doobjednaK aj ovládacie madlo.

NOSIČE

Nobarrier
Nobarrier – typ ovládania B

FIXNÝ SPOJ

• Riešenie pre ve6ké otvory –
možnos7 spájania segmentov

NOSIČE

NOSIČE

• Rýchla demontáž bez použitia
náradia
• Bezbariérový prechod

Nobarrier – typ ovládania C

• Možnos7 výberu farby
sie7oviny (čierna, sivá)

MAGNETICKÝ SPOJ

NOSIČE

NOSIČE

Nobarrier – typ ovládania D

MAGNETICKÝ SPOJ

FIXNÝ SPOJ

NOSIČE

NOSIČE

Nobarrier – typ ovládania E

FIXNÝ SPOJ

MAGNETICKÝ SPOJ

FIXNÝ SPOJ
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Unikátna sie8 s minimalistickým rámom
PDS 17
Od júna 2012 sa v ponuke značky K-system® nachádza aj svetová novinka – plisovaná protihmyzová sie7
na dvere s miniatúrnym rámom s označením PDS 17. Plisované siete vo všeobecnosti predstavujú revolučný
pokrok v boji proti lietajúcemu hmyzu. Nová plisovaná sieK je výnimočná svojim minimalistickým prevedením
rámu a umožňuje riešiK protihmyzovú zábranu v miestach medzi dverami a namontovanou žalúziou alebo
roletou, kde nie je možné použiK navíjacie alebo plisované siete so širším profilom. Často sa totiž stáva, že
vonkajšia roleta alebo žalúzia je namontovaná tak natesno, že zákazník má problém neskôr riešiK protihmyzovú
zábranu. Táto dverová sieK je určená predovšetkým pre montáž do ostenia dverových výklenkov pred terasové
alebo vchodové dvere rodinných domov. Pre sieK PDS 17 je k dispozícii iba čierna sieKovina.
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JedinečnosK

Konštrukčné vylepšenia

Komfort ovládania

– PDS 17 je ideálnym riešením
pre bezprahové posuvné dvere
– sieK v celoobvodovom ráme
pre posuvné dvere
– dostatočne hlboký ovládací profil
nevyžaduje madlo
– zodpovedá požiadavkám na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu
– možnosK výroby dverovej siete
z jedného kusa až do šírky 2 m
na výšku 2,6 m
– plisovaná sieKovina je vyrobená
z UV stabilného vlákna
– bezpečná, jednoduchá a Jahko
zvládnuteJná manipulácia
aj pre deti

– všetky profily siete sú vyrobené z tvarovo stáleho extrudovaného hliníka
– minimalistická spodná vodiaca lišta
– široký výber pomocných uchytávacích profilov umožňuje montáž siete
do ostenia a aj na rám
– okrem štandardného vzorkovníka
je v ponuke možnosK práškovania
v JubovoJnej farbe RAL
– v prípade potreby zosúladenia
s rámom drevených okien je možné
profily siete potiahnuK vysoko akostnou fóliou na vonkajšie použitie –
RENOLIT

SieK sa ovláda Kahom za profil.

PDS 17
• Max. šírka kusa 1,8 m
• Max. výška 2,6 m
• Jednoduché ovládanie
• Minimalistická šírka rámu
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Elegantné riešenie pre posuvné dvere
PDS 28
Od októbra 2006 sa v ponuke značky K-system® nachádzajú aj exkluzívne plisované protihmyzové siete
na dvere s označením PDS 28. Plisované siete predstavujú revolučný pokrok v boji proti lietajúcemu hmyzu
a nahradili problémové dverové navíjacie siete. Táto dverová sieK je určená predovšetkým pre montáž
do ostenia dverových výklenkov pred terasové alebo vchodové dvere rodinných domov.
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JedinečnosK

Konštrukčné vylepšenia

Komfort ovládania

– sieK v celoobvodovom ráme
pre posuvné dvere
– zodpovedá požiadavkám na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu
– možnosK výroby dverovej siete
z jedného kusu až do šírky 2,4 m
– plisovaná sieKovina je vyrobená
z UV stabilného vlákna
– bezpečná, jednoduchá a Jahko
zvládnuteJná manipulácia
aj pre deti

– všetky profily siete sú vyrobené z tvarovo stáleho extrudovaného hliníka
– možnosK výberu 2 výšok spodnej lišty
– možnosK výberu farby sieKoviny
(čierna, sivá)
– široký výber pomocných uchytávacích profilov umožňuje montáž siete
do ostenia a aj na rám
– okrem štandardného vzorkovníka
je v ponuke možnosK práškovania
v JubovoJnej farbe RAL
– v prípade potreby zosúladenia
s rámom drevených okien je možné
profily siete potiahnuK vysoko akostnou fóliou na vonkajšie použitie –
RENOLIT

SieK sa ovláda Kahom za profil. Je možné
doobjednaK aj ovládacie madlo.

PDS 28
• Max. šírka kusa 2,4 m
• Max. výška 2,6 m
• Jednoduché ovládanie
• Možnos7 výberu farby
sie7oviny (čierna, sivá)
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Inovatívna protihmyzová ochrana
nielen pre strešné okná
POS 17, POS 28
K-system® je výrobca s najširším sortimentom sietí proti hmyzu. Túto sktuočnosK potvrdzuje aj fakt, že okrem
štandardných pevných sietí na okná a dvere a plisovaných dverových sietí sa v ponuke značky K-system®
nachádzajú aj exkluzívne plisované protihmyzové siete na okná s označením POS 17 a POS 28. Navíjacie
okenné siete sa postupne stávajú minulosKou. VeJkou výhodou plisovaných okenných sietí je fakt, že sieK
zastane v požadovanej polohe. Okrem ochrany proti lietajúcemu hmyzu ženy ocenia najmä jej praktickú
stránku a to možnosK sieK pohodlne otvoriK – vyvetraK periny, poliaK muškáty, alebo podaK cez okno desiatu.
Táto sieK je vhodná nielen na štandardné okná, ale vNaka celoobvodovému rámu je ideálnym riešením
pre strešné okná.
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JedinečnosK

Konštrukčné vylepšenia

Komfort ovládania

– sieK v celoobvodovom ráme
pre štandardné a strešné okná
– zodpovedá požiadavkám na jednoduchú a bezpečnú manipuláciu
– plisovaná sieKovina je vyrobená
z UV stabilného vlákna
– bezpečná, jednoduchá a Jahko
zvládnuteJná manipulácia
aj pre deti

– všetky profily siete sú vyrobené z tvarovo stáleho extrudovaného hliníka
– možnosK výberu farby sieKoviny
pri výrobku POS 28 (čierna, sivá)
– široký výber pomocných uchytávacích profilov umožňuje montáž siete
do ostenia a aj na rám
– okrem štandardného vzorkovníka
je v ponuke možnosK práškovania
v JubovoJnej farbe RAL
– v prípade potreby zosúladenia
s rámom drevených okien je možné
profily siete potiahnuK vysoko akostnou fóliou na vonkajšie použitie –
RENOLIT

SieK sa ovláda manuálne Kahom
za profil.

POS 17

POS 17, POS 28
• Riešenie pre strešné okná
• Jednoduchá manipulácia
• Možnos7 polohovania

POS 28
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Exteriérové
žalúzie

Interiérové
žalúzie

Dekoratívne závesy
a koJajnice

Siete
proti hmyzu

K-system® – značka kvality od 1991
Žalúzie s pridanou hodnotou
–
–
–
–
–

Certifikát ISO 9001
Certifikát ISO 14001
Certifikát BS OHSAS 18001
najmodernejšie výrobné linky pre vysokú presnosK
vlastná práškovacia linka pre vyššiu rýchlosK dodávky

Váš predajca značky

