
POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU

Pre pokojný spánok...
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Účinná ochrana pred lietajúcim hmyzom

Posuvné siete proti hmyzu
Nemáme ich radi a napriek tomu každoročne so železnou pravidelnos�ou prilietajú a pijú
nám krv. Počas teplých dní bzukot komárov je poču� ove�a intenzívnejšie. Ich množeniu
pomáhajú aj stále častejšie záplavy. 
Aj ke� existuje nieko�ko druhov ochrany pred dotieravým hmyzom, stále najúčinnejším
prostriedkom zostávajú siete proti hmyzu. Dôležitá je skutočnos�, že neškodia životnému
prostrediu a nevyžadujú žiadnu spotrebu elektrickej energie. Prvotná investícia je zdanlivo
vyššia ako ostatné prostriedky v boji proti hmyzu, avšak ich životnos� a účinnos� presvedčí,
že táto investícia sa naozaj oplatí. 
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Jedinečnos�

– riešenie pre bezprahové prechody
a HS portály

– zodpovedá požiadavkám na vo�ný
pohyb invalidných spoluobčanov

– sie� je uchytená na klipoch, čo
umožňuje pohodlnú a rýchlu
demontáž

– všetky profily siete sú vyrobené
z extrudovaných hliníkových profilov
s povrchovou úpravou RAL 

– čierna sie�ovina je vyrobená z UV-
stabilného polypropylenu 

– v�aka madlovému profilu nie je
potrebné dodatočné madlo, ktoré
by bránilo chodu vonkajších žalúzií
alebo roliet

– bezpečná, jednoduchá a �ahko
zvládnute�ná manipulácia aj pre deti

Konštrukčné vylepšenia

– šírka segmentu až 1800 mm
– výška segmentu až 2700 mm
– možnos� montáže na rám aj na oste-

nie
– možnos� nastavenia sily šponovacej

pružiny
– možnos� spojenia dvoch segmentov

s otváraním do opony
– minimalizácia mechanických dielov je

zárukou dlhšej životnosti a vyššej
spo�ahlivosti

– sie�ovina je prirodzeným spôsobom
šponovaná medzi navíjačom a ovlá-
dacím profilom, prípadné jemné vlne-
nie nie je závadou, ale prirodzenou
vlastnos�ou

Komfort ovládania

Sie� sa ovláda �ahom za profil. Je možné
doobjedna� aj ovládacie madlo.
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Sie� s nerušeným výh�adom

NobaRoll
Túto svetovú novinku v oblasti dverových sietí proti hmyzu spoločnos� K-system uviedla na trh na výstave R+T

Stuttgart v roku 2015. Je spojením osvedčeného mechanizmu plisovanej siete Nobarrier® a navíjacej siete. Na

rozdiel od plisovaných sietí nie je táto sie�ovina vypnutá žiadnymi šnúrami. Výsledkom je �ahký chod, pútavý

dizajn, nerušený výh�ad a jednoduchá manipulácia. V�aka bezbariérovému prevedeniu je táto sie� vhodná

nielen do objektov, kde sa pohybujú osoby na invalidnom vozíčku, ale je zárukou, že o rám siete nezakopnete

a neprivodíte si nepríjemné zranenie.

Predajcovia, ktoré majú bohaté skúsenosti s klasickými dverovými navíjacími sie�ami túto sie� charakterizujú

nasledovne: „Rolovacia sie� NobaRoll sa otvára a zatvára tak �ahko ako žiadna iná navíjacia sie�. Jej montáž

a demontáž je ve�mi jednoduchá. Výhoda pre zákazníkov je, že si ju môžu na zimu vycvaknú� z úchytu

a odloži�.“

Typy ovládania

NobaRoll

• Riešenie pre HS portály

• Rýchla demontáž bez použitia
náradia

• Bezbariérový prechod

NobaRoll – typ ovládania C

NobaRoll – typ ovládania A

ŠÍRKA SIETE

1 SEGMENT

ŠÍRKA SIETE

2 SEGMENTY
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Ochrana proti hmyzu 
nielen na ve�kých 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 sie� 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 ve�koplošných fasádnych otvoroch.

Najväčšou výhodou siete Nobarrier je možnos� vzájomného spájania jednotlivých segmentov pri riešení

širokých fasádnych otvorov. Sie�ovina (pliss) vo ve�kej miere zachytáva vo svojich záhyboch nečistoty

vonkajšieho prostredia – alergény (prach, pe�) a pomáha tak zlepšova� 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. Sie� na dvere je možné kedyko�vek ve�mi jednoducho demontova�

a znovu namontova� bez použitia náradia, čo je výhoda najmä v zimnom období alebo pri prechodnom

pobyte napríklad na chate.

Typy ovládania

Nobarrier – typ ovládania B

Nobarrier – typ ovládania E

Nobarrier – typ ovládania D

Nobarrier – typ ovládania C

Nobarrier – typ ovládania A

59

U-PROFIL NOSIČE

39

25 -105
90°

U-PROFIL

FIXNÝ SPOJ

NOSIČE

NOSIČENOSIČE

MAGNETICKÝ SPOJ

NOSIČE NOSIČE

MAGNETICKÝ SPOJ FIXNÝ SPOJ

NOSIČE NOSIČE

MAGNETICKÝ SPOJ FIXNÝ SPOJFIXNÝ SPOJ

Jedinečnos�

– riešenie pre bezprahové prechody
– zodpovedá požiadavkám na vo�ný

pohyb invalidných spoluobčanov
– vzájomným spojením segmentov

je možné zvoli� rôzne štýly pohybu
siete

– jednotlivé segmenty sietí je možné
spája� a vyrobi� sie� až na šírku 5,6 m

– sie� je uchytená na klipoch, čo umož-
ňuje pohodlnú a rýchlu demontáž 

– plisovaná sie�ovina je vyrobená
z UV stabilného vlákna

– kevlarové vlákna zabezpečujú vysokú
pevnos� sie�oviny

– bezpečná, jednoduchá a �ahko
zvládnute�ná manipulácia aj pre deti 

Konštrukčné vylepšenia

– všetky profily siete sú vyrobené z tva-
rovo stáleho extrudovaného hliníka

– sie� je konštruovaná tak, aby ani
v prípade, že stavba sadne, nedošlo
k zhoršeniu jej funkčnosti

– jednotlivé segmenty sietí je možné
spája� 

– možnos� výberu farby sie�oviny
(čierna, sivá)

– široký výber pomocných uchytáva-
cích profilov umožňuje montáž siete
do ostenia a aj na rám okna

– okrem štandardného vzorkovníka
je v ponuke možnos� práškovania
v �ubovo�nej farbe RAL

– v prípade potreby zosúladenia
s rámom drevených okien je možné
profily siete potiahnu� vysoko akost-
nou fóliou na vonkajšie použitie –
RENOLIT

– Novinka:
vystužovacia tyčka umožňujúca 
vyrobi� sie� z jedného kusu 
až do šírky 220 cm.

Komfort ovládania

Sie� sa ovláda �ahom za profil. Je možné
doobjedna� aj ovládacie madlo.

Nobarrier

• Riešenie pre ve�ké otvory –
možnos� spájania segmentov

• Rýchla demontáž bez použitia
náradia

• Bezbariérový prechod

• Možnos� výberu farby sie�ovi-
ny (čierna, sivá) 
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Elegantné riešenie pre posuvné dvere 
a strešné okná

IPDS 22/IPOS 22
V máji 2016 sme do nášho sortimentu zaradili inovované plisované dverové siete IPDS 22/IPOS 22, ktoré

nahradili siete PDS 28/POS 28, ktoré sme mali v ponuke od roku 2006.  Ako samotný názov siete napovedá,

zmenšila sa hrúbka rámu, čím sa znížili aj nároky na priestor v ostení v prípade montáže spolu s vonkajším

tienením. 

Spodný prechodový profil má len 4 mm a preto je možné túto sie� použi� aj na miesta, kde je potrebný

bezbariérový prechod. Dlhú životnos� siete a hladkú manipuláciu zabezpečuje valčekový mechanizmus, ktorý

zabraňuje predratiu šnúr. V ponuke sa nachádza dverové aj okenné prevedenie. Tento systém umožňuje

montáž do ostenia aj na rám a to bez použitia dodatočných pomocných profilov. Plisované siete sú určené na

ochranu pred lietajúcim hmyzom a čiastočne zachytávajú aj lietajúce nečistoty z vonkajšieho prostredia.

Jedinečnos�

– sie� pre posuvné dvere
– pre strešné okná v ponuke 

prevedenie v celoobvodovom ráme
– zodpovedá požiadavkám na jedno-

duchú a bezpečnú manipuláciu
– možnos� výroby dverovej siete

z jedného kusu až do šírky 1,8 m
na výšku 2750 mm

– plisovaná sie�ovina čiernej farby
šírky 15 mm je vyrobená z PVC UV
stabilného vlákna

– kevlarové vlákna zabezpečujú vyso-
kú pevnos� sie�oviny

– bezpečná, jednoduchá a �ahko
zvládnute�ná manipulácia aj pre deti 

– dizajnový súlad sietí na okná
a dvere

Konštrukčné vylepšenia

– všetky profily siete sú vyrobené z tva-
rovo stáleho extrudovaného hliníka

– spodný vodiaci profil s výškou iba
4 mm  pre pohodlný prechod bez
bariér

– široký výber pomocných uchytáva-
cích profilov umožňuje montáž siete
do ostenia aj na rám 

– okrem štandardného vzorkovníka je
v ponuke možnos� práškovania
v �ubovo�nej farbe RAL

– v prípade potreby zosúladenia
s rámom drevených okien je možné
profily siete potiahnu� vysoko akost-
nou fóliou na vonkajšie použitie –
RENOLIT

Komfort ovládania

Sie� sa ovláda �ahom za profil. 

IPDS 22

• Max. šírka 1 800 mm

• Max. výška 2 750 mm

• Jednoduché ovládanie

• Farba sie�oviny čierna

IPDS 22 IPOS 22
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Unikátna sie� s minimalistickým rámom 
pre okná a dvere

PDS 18/POS 18
Od júna 2012 sa v ponuke značky K-system® nachádza aj svetová novinka – plisovaná protihmyzová sie�

na dvere s miniatúrnym rámom s označením PDS 18 a POS 18. Plisované siete vo všeobecnosti predstavujú

revolučný pokrok v boji proti lietajúcemu hmyzu. Nová plisovaná sie� je výnimočná svojim minimalistickým

prevedením rámu a umožňuje rieši� protihmyzovú zábranu v miestach medzi dverami a namontovanou žalúziou

alebo roletou, kde nie je možné použi� 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 rieši�

protihmyzovú zábranu. Táto dverová sie� je určená predovšetkým pre montáž do ostenia dverových výklenkov

pred terasové alebo vchodové dvere rodinných domov. 

Jedinečnos�

– PDS 18 je ideálnym riešením
pre bezprahové posuvné dvere

– dostatočne hlboký ovládací profil
nevyžaduje madlo

– zodpovedá požiadavkám na jedno-
duchú a bezpečnú manipuláciu

– možnos� výroby dverovej siete
z jedného kusa až do šírky 2 m
na výšku 2,6 m

– plisovaná sie�ovina je vyrobená
z UV stabilného vlákna

– Dyneema® vlákna zabezpečujú 
vysokú pevnos� sie�oviny

– bezpečná, jednoduchá a �ahko
zvládnute�ná manipulácia 
aj pre deti 

Konštrukčné vylepšenia

– všetky profily siete sú vyrobené z tva-
rovo stáleho extrudovaného hliníka

– minimalistická spodná vodiaca lišta
– široký výber pomocných uchytáva-

cích profilov umožňuje montáž siete
do ostenia a aj na rám 

– okrem štandardného vzorkovníka
je v ponuke možnos� práškovania
v �ubovo�nej farbe RAL

– v prípade potreby zosúladenia
s rámom drevených okien je možné
profily siete potiahnu� vysoko akost-
nou fóliou na vonkajšie použitie –
RENOLIT

Komfort ovládania

Sie� sa ovláda �ahom za profil.

PDS 18

• Max. šírka 1,8 m

• Max. výška 2,6 m

• Jednoduché ovládanie

• Minimalistická šírka rámu 
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Váš predajca značky

– Certifikát ISO 9001
– Certifikát ISO 14001
– Certifikát BS OHSAS 18001
– najmodernejšie výrobné linky pre vysokú presnos�
– vlastná práškovacia linka pre vyššiu rýchlos� dodávky

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

Exteriérové 
žalúzie a slnolamy

Interiérové 
žalúzie

Dekoratívne závesy
a ko�ajnice

Siete 
proti hmyzu
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