INTERIÉROVÉ ŽALÚZIE

Dostatok svetla a súkromia...

Interiérové žalúzie
Najširšia ponuka interiérových žalúzií pod jednou značkou
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Interiérové žalúzie slúžia ako spoahlivá ochrana pred slnečným žiarením. Umožňujú poda
potreby naklopi lamely a zatieni presne tak, ako v danom okamihu potrebujete. Regulujú
nielen dopad svetla, ale aj izbovú teplotu a chránia súkromie. Sú vhodné najmä pre
užívateov, ktorých netrápi prehrievanie interiéru.
Široké spektrum farieb a materiálov interiérových horizontálnych žalúzií značky K-system®
umožňuje kedykovek prispôsobi interiérové tienenie dizajnu priestorov. Netreba sa obáva
ani okien neštandardných tvarov a vekostí. K-system® vyrába interiérové žalúzie
v atypických tvaroch, z rôznych materiálov a v rôznych farebných odtieňoch. Môže sa
pochváli vlastným patentovaným systémom K-design pre výrobu oblúkových žalúzií
Výhodou interiérových žalúzií je nenáročnos na stavebnú predprípravu. Na rozdiel od
exteriérových žalúzií, ktoré sú vystavené poveternostným vplyvom a nečistotám, sú
interiérové žalúzie podstatne menej náročnejšie na údržbu. Aj vaka priaznivej cene patria
medzi najpoužívanejší typ tienení drevených, hliníkových a plastových okien s izolačným
dvojsklom najmä v bytových domoch. Takmer všetky typy interiérových žalúzií umožňujú
manuálne aj elektrické ovládanie.
Interiérové žalúzie sa montujú do dokončených interiérov. Je nutné ich chráni pred vlhkom
a hrubými nečistotami. Preto ich montáž nie je vhodné realizova súčasne s montážou
okien, ale až po ukončení všetkých stavebných činností v interiéri.
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Možnosti ovládania
• Retiazka

Možnosti ovládania

• Motor

• Retiazka
• Motor
• Šnúra + palička (atyp)

Najpredávanejšie žalúzie
pre okná s izolačným dvojsklom

Flexibilná interiérová žalúzia s najširším
množstvom montážnych spôsobov

Basic Design
Spoločnos K-system® bola prvým výrobcom tohto typu žalúzií pre plastové, drevené a hliníkové okná

Bella

s izolačným dvojsklom na Slovensku. Žiadny iný typ interiérových žalúzií sa nevyznačuje takým širokým

Interiérové horizontálne žalúzie Bella sú na Slovensku zatia málo známe. Napriek tomu v zahraničí sú vemi

spektrom základných farieb a imitácií dreva.

obúbené. Dôvodom je ustupujúci trend montáže žalúzií priamo na rám okna. Tento typ žalúzií ponúka

Horná lišta žalúzie hranatého alebo oblého tvaru (Exclusive) dokonale splýva s rámom okna a zasklievacou

niekoko zaujímavých prevedení. Napríklad interiérové prevedenie s ovládaním na retiazku nevyžaduje žiadnu

lištou. V prípade montáže žalúzií do okien s hĺbkou zasklievacej lišty menšou ako 18 mm je nevyhnutné použi

brzdu guličkovej retiazky a žalúzie po vytiahnutí či naklopení zostanú v požadovanej polohe.

dištančné podložky, ktoré sa taktiež používajú ako pomocný upevňovací prvok pri žalúziách širších ako

Žalúzie Bella sú vhodným riešením pre okná s trojsklom. V tomto prípade sa žalúzia montuje medzi izolačné

1200 mm, aby sa v strede profil žalúzie neprehýbal.

dvojsklo a tretie pripojené sklo. Takýto spôsob osadenia výrazne obmedzuje zaprášenie žalúzií.

Lamely je možné objedna v štandardnom, ale aj v celotieniacom prevedení. Pri celotieniacom prevedení

V neposlednom rade tento systém umožňuje montáž horizontálnych žalúzií medzi sklá pre sklenené deliace

lamiel žalúzií po preklopení na jednu stranu vzniká kompaktná tieniaca plocha. Tento efekt zapríčiňuje

priečky, ktoré sa s obubou využívajú napríklad na predelenie administratívneho zákutia od výrobných

osobitný spôsob dierovania lamiel a hustejšie rebríčky s použitím väčšieho množstva lamiel. Široké spektrum

priestorov. Montáž žalúzií sa v tomto prípade vykonáva najčastejšie priamo u výrobcu okien ešte pred

farieb lamiel a líšt, vrátane imitácií dreva, uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov.

zasklením vnútorného skla. Najčastejšie sa táto montáž vykonáva priamo u výrobcu okien. Pred montážou je

®

Máte atypické okná? Interiérové horizontálne žalúzie Basic Design vyrába K-system na mieru aj v atypickom

totiž nevyhnutné previes prípravu všetkých potrebných otvorov na ráme okna.

prevedení.

K-system®, spol. s r. o. dodáva motoricky ovládané žalúzie Bella s kompletnou ponukou riadenia od firmy

V súlade s normou EN STN 13120 dodáva K-system® do priestorov, kde sa pohybujú deti, žalúzie Basic

Somfy. V prípade manuálneho ovládania sú súčasou dodávky v súlade s normou EN STN 13120

Design s bezpečnostným prvkom. Ten zabraňuje uškrteniu detí na ovládacej retiazke alebo šnúre.

bezpečnostné prvky, ktoré zabraňujú uškrteniu detí na ovládacej retiazke.
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Možnosti ovládania

Možnosti ovládania

• Šnúrka + palička

• Šnúrka + palička

Žalúzie pre šraubované a kastlové okná
Žalúzie pre oblúkové okná
LUX 25
Medzisklenné horizontálne žalúzie Lux sú vhodné pre tzv. „kastlové okná“ a pre staré šraubované okná, kde
sú hliníkové lamely chránené pred prachom. Ovládanie týchto žalúzií sa vykonáva kovovou paličkou, ktorá je

K-design

vyvedená z medzisklenného priestoru cez rám okna do vnútra miestnosti. Tieto medzisklenné horizontálne

Interiérové žalúzie K-design so šírkou lamely 25 mm boli vyvinuté pre neustále sa rozrastajúci dopyt po

žalúzie nie sú vhodné pre montáž na rám okna s izolačným dvojsklom a to najmä z estetických dôvodov.

horizontálnych žalúziách oblúkových tvarov. Ide o chránený úžitkový vzor č. 3380 spoločnosti K-system®

Interiérové prevedenie žalúzií Lux je naopak určené pre montáž na stenu alebo do stropu a okrem tienenia

registrovaný na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Je to jediná žalúzia, ktorá má dizajnové vlastnosti žalúzie

môže slúži aj ako deliaci a dekoratívny prvok. V prípade interiérového prevedenia sa žalúzie ovládajú

Basic Design pre okná s izolačným dvojsklom, ale vaka svojmu tvaru a zloženiu sa jej profil dá ohýba.

®

plastovou paličkou a šnúrou. Pri výrobe týchto žalúzií K-system

používa komponenty švédskeho výrobcu

Minimálny polomer žalúzie K-design je 500 mm.

systému Perma. Odolnos a dlhá životnos najmä plastových komponentov zaručuje dlhodobú spokojnos

Žalúzie K-design sa vyrábajú v prevedení s ovládaním pomocou šnúrky a paličky. Horná lišta žalúzie dokonale

každého užívatea. Žalúzie sú vyrábané aj v atypickom prevedení.

splýva s rámom okna a zasklievacou lištou. Lamely je možné objedna v štandardnom, ale aj v celotieniacom

Lamely žalúzií je možné objedna v štandardnom, ale aj v celotieniacom prevedení. Široké spektrum farieb,

prevedení. Celotieniace žalúzie po preklopení na jednu stranu vytvárajú kompaktnú tieniacu plochu. Tento

vrátane imitácií dreva, uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov. Nechcete sa vzda svojich starých okien?

efekt zapríčiňuje osobitný spôsob dierovania lamiel a hustejšie rebríčky s použitím väčšieho množstva lamiel.

Horizontálne žalúzie Lux sú pre vás tým najvhodnejším riešením.

Široké spektrum farieb lamiel a líšt, vrátane imitácií dreva, uspokojí aj tých najnáročnejších zákazníkov.

®

V súlade s normou EN STN 13120 dodáva K-system

do priestorov, kde sa pohybujú deti, žalúzie

s bezpečnostným prvkom, ktorý zabraňuje uškrteniu detí na ovládacej šnúre.

6

V súlade s normou EN STN 13120 nájdete v ponuke spoločnosti K-system® aj bezpečnostné prvky, ktoré
zabraňujú uškrteniu detí na ovládacej šnúre.
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Možnosti ovládania

Možnosti ovládania

• Nekonečnou šnúrou

• Šnúrka a palička

• Šnúra + palička

• Motor

• Kukou
• Motorom

Interiérové žalúzie z prírodných materiálov
Interiérové žalúzie so spevnenou lamelou

Bambusové žalúzie
Hadáte tieniacu techniku, ktorá urobí váš interiér výnimočným? Objednajte si interiérové bambusové žalúzie!
Tento luxusný doplnok výrazne ovplyvňuje interiér svojim dizajnom a kvalitou spracovania. Svojou prírodnou
krásou bambus veakrát prevyšuje aj tie najdrahšie dreviny. Neutrálne farebné tóny dodávajú bambusovým

Diplomat 50

žalúziám vysokú eleganciu a dajú sa jednoducho zladi so zariadením interiéru.

Hadáte spoahlivé interiérové horizontálne žalúzie na zatienenie väčšej plochy, alebo predelenie interiéru?

K-system® ponúka žalúzie z lisovaného bambusu v širokej ponuke farebných odtieňov. Sú štvornásobne

Žalúzie Diplomat je možné vyrobi z jedného kusu až do plochy 6 m2 pri manuálom ovládaní a 7,2 m2 pri

lakované s dvojitou UV ochranou, čo zaručuje dlhodobú stálos farby. Vzhadom na minimálnu vzdušnú

motorickom ovládaní.

nasiakavos sú bambusové žalúzie vhodným riešením do každého priestoru, vrátane kúpení či bazénových

Z dôvodu vyššej odolnosti voči deformácii sú žalúzie s 50 mm lamelou v porovnaní so žalúziami s lamelou

miestností. Lamely žalúzií sú pevné, pružné, stálofarebné, odolné voči vode a slnečnému žiareniu, oproti

šírky 25 mm vhodné na zatienenie frekventovaných priestorov.

dreveným sú však ahšie a tenšie. Všetky farebné časti žalúzie, vrátane rebríčkov a šnúr sú farebne zladené

Hliníkové lamely so šírkou 50 mm v tvare písmena „C“ sú polohovatené. Aby sa zabránilo pohybu žalúzií

s odtieňom použitých lamiel.

(napríklad pri prievane), môžu by žalúzie fixované pomocou lanka v plastovom puzdre. Výber ovládania je pri

Bambusové žalúzie so šírkou lamely 50 mm majú hrúbku 1,8 mm. Sú vhodné najmä pre montáž na strop -

tomto type žalúzií skutočne bohatý.

ako tienenie okien, alebo deliaca priečka. Žalúzie s lamelou 25 mm majú hrúbku 1,5 mm. Vyrábajú sa v dvoch
®

Interiérové žalúzie Diplomat značky K-system umožňujú plynulú reguláciu osvetlenia, zabraňujú zvedavým

vyhotoveniach - pre montáž na rám okna, alebo pre montáž do ostenia/na stenu alebo ako atraktívny deliaci

pohadom a poskytujú pocit bezpečia. S obubou sú používané najmä v kancelárskych priestoroch, vo

prvok interiérov. V prípade montáže na rám okna sa montujú do zasklievacej lišty a sú štandardne dodávané

výrobných halách, v autosalónoch, v predajniach, v bankách alebo v iných priemyselne využívaných

s bočným silonom, ktorý fixuje lamely ku rámu okna a zabraňuje pohybu žalúzie pri vyklopení okna. Ovládací

priestoroch.

mechanizmus je prekrytý elegantnou lištou z bambusu rovnakej farby, ako sú samotné lamely.
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Plisované siete
proti hmyzu

Exteriérové
žalúzie
a slnolamy

Dekoratívne závesy
a koajnice

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 presnos
vlastná práškovacia linka pre vyššiu rýchlos dodávky

Váš predajca značky

