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Dôležitým pilierom 
spoločnosti K-system sú 
DevelopersKé projeKty
Projektový tím pracovníkov spoloč-
nosti K-system sa aktívne podieľa na 
komunikácii s developermi a staveb-
nými firmami. Realizované projekty 
sú charakteristické dlhou prípravnou 
fázou, ktorá prechádza do fázy 
rozpracovania realizačných plánov. 
Vo väčšine prípadov sa na projekte 
pracuje viac ako jeden rok. Po celý 
čas je náš tím pracovníkov pripra-
vený riešiť priebežne prichádzajúce 
problémy tak, aby bol objednávateľ 
spokojný. Koordinácia jednotlivých 
etáp prác s naším montážnym 
oddelením je mimoriadne dôležitá. 
Množstvo úspešne ukončených rea-
lizácií, z ktorých mnohé boli ocenené 
titulom Stavba roka, je pre K-system, 
spol. s.r.o., tou najlepšou vizitkou.

Kvalita „maDe in slovaKia“
Prvoradým cieľom sú pre spoločnosť 
K-system kvalitné produkty a s nimi 
súvisiace služby. Viac ako na low-
-cost produkty, ktoré sú charakte-
ristické nízkou kvalitou a krátkou 
životnosťou,  sa sústredí na špičkové 
výrobné technológie a zachovanie 
overenej kvality vstupných mate-
riálov. Vzhľadom na to, že väčšia 

produktov je umiestnená v exte-
riéri, zameriava sa K-system na 
minimalizáciu použitia PVC dielcov 
s cieľom výrazne predĺžiť životnosť 
výrobkov značky K-system. Naprí-
klad v prípade výroby sietí proti 
hmyzu využíva iba trvácne vnútorné 
hliníkové rohovníky s doživotnou 
pevnosťou rámu. 

K-system ponúKa istotu 
pozáručného servisu
Súčasťou firemnej kultúry spoloč-
nosti je nielen promptné vybavenie 
objednávky, ale aj ústretová komu-
nikácia pri riešení pozáručného 
servisu. Na základe skúseností 
zákazníkov volajúcich na infolinku 
môžeme s 1000 % istotou potvrdiť, 
že so zabezpečením pozáručného 
servisu na produkty dovážané na 
slovenský trh majú zákazníci veľký 
problém. Spoločnosť K-system má 
v súčasnosti 5 vlastných distribuč-
ných centier – Banská Bystrica, 
Bratislava, Nitra, Trenčín a Žiar nad 
Hronom –, prostredníctvom ktorých 
je schopná zabezpečiť operatívny 
a cenovo dostupný záručný aj pozá-
ručný servis. ■

www.ksystem.sk
www.kvalitnetienenie.sk re
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K-system prináša 
Kvalitné oKenné 
DoplnKy na trh 
už 33 roKov

Firma k-system, spol. s r. o., bola 
založená v roku 1991. V tom čase 
neboli produkty tieniacej techniky 
dostupné a na dodávku žalúzií bol 
vytvorený poradovník. siete proti hmyzu 
boli na drevené okná pripichnuté 
pripínačkami. Už pri svojom zrode 
nadviazala spoluprácu s renomovanými 
zahraničnými výrobcami a dodávateľmi 
materiálov. strojné zariadenia 
a komponenty, ktoré používa pri výrobe, 
sú špecifické a bežne nedostupné.


