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Takmer každá domácnosť rieši otázku zníženia 
nákladov na energie. Naše podnebné pásmo 
zaznamenáva počas letného obdobia „tropické“ 

horúčavy. Vzhľadom na výrazné klimatické zmeny sa 
nevyhnutnou súčasťou vybavenia každej stavby stali 
exteriérové žalúzie. Štatistické výsledky energetických 
závodov preukázali, že počas slnečných dní s teplotou 
okolo 30 °C narastá celkový objem distribuovanej elektriny 
vďaka nákladom na chladenie a vyrovnáva sa nákladom 
na vykurovanie počas zimného obdobia.

Komfort obsluhy žalúzií
V súvislosti s aktuálnym poznatkom, súvisiacim so 
vznikom tepelných mostov pri mechanickom ovládaní 
žalúzií, ponúka motorizovaná tieniaca technika elimináciu 
mostov a stala sa bežným štandardom. Trendom sa však 
stala automatizácia, ktorá šetrí náklady a prispôsobuje sa 
aktuálnym potrebám užívateľa.
Vďaka rozličným senzorom môže tieniaca technika priniesť 
úsporu v závislosti od nameraných vonkajších a vnútor-
ných teplôt a chrániť samotnú tieniacu techniku pred 
poškodením. V zime sa napríklad žalúzie alebo rolety na 
noc stiahnu a zima zostane vonku, naopak v priebehu dňa 
sa vytiahnú, aby sa interiér vášho domu mohol príjemne 
vyhriať vďaka slnečným lúčom. Týmto spôsobom môžete 
ušetriť približne 800 kWh energie. V lete zasa žalúzie, role-
ty či markízy ochránia interiér pred nadmerným slnečným 
žiarením, nehovoriac o znehodnotení zariadenia interiéru 
škodlivým UV žiarením.
Ak sú počas dňa stiahnuté exteriérové žalúzie, je tep-
lota v interiéri nižšia o 5 – 10 °C v porovnaní s teplotou 
v exteriéri. Použitím časového spínača užívateľ dosiahne 
požadovanú reguláciu svetla počas dňa alebo simuláciu 
obývania počas svojej neprítomnosti. Môžete tak napríklad 
odradiť neželaného návštevníka a užiť si svoju dovolenku 
bez obáv.

Ovládanie žalúzií na diaľku
Ovládanie tieniacej techniky prostredníctvom počítača, 
smartfónu alebo tabletu je hudbou prítomnosti a zďaleka 
nie je také cenovo nedostupné, ako by sa mohlo zdať. 
Spoločnosť K-system priniesla ako prvá na slovenský 
trh dva nové systémy, ktoré ponúkajú priamo výrobcovia 
inteligentných motorov vhodných pre tieto systémy. Jed-
ným z nich je CENTERO server, ktorý pripojíte pomocou 
sieťového kábla k domácemu routeru tak, aby prijímal 
príkazy z mobilného telefónu či tabletu prostredníctvom 
internetu, pripojenie na internet nie je podmienkou. Stačí 
vám iba domáce ovládanie v dosahu vašej WiFi siete. 

Server CENTERO je štandardne nakonfigurovaný tak, aby 
mohol byť pripojený a prevádzkovaný káblom do domácej 
siete bez toho, aby predtým bolo nutné čosi nastavovať.
Vďaka bezplatnej intuitívnej aplikácii pre iOS alebo 
Android máte prístup k domácej technike z celého sveta. 
Aplikácia má množstvo funkcií – napr. Astrofunkcia 
pohybuje roletami či žalúziami podľa pohybu slnka v rámci 
lokálneho umiestnenia. V ponuke „Scény“ si môžete tvoriť 
vlastné scenáre a zlučovať si niekoľko rôznych povelov 
do jedného hromadného prístupu. V súčasnosti nie je 
problémom ani pripojenie produktov tretích strán, ako sú 
chytré práčky či sušičky, televízory a pod.

Ponúkame aj smart riešenia
Od novembra 2015 je dostupný pre slovenských 
zákazníkov aj systém TaHoma®. Jednoduché ovládanie 
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zabezpečuje graficky prehľadná aplikácia, 
ktorú môžete mať v počítači, tablete alebo 
mobile so systémom Android a iOS. Hlavný-
mi výhodami systému je okrem intuitívneho 
ovládania aj presná spätná väzba o stave 
jednotlivých zariadení. Môžete byť teda 
kdekoľvek a rýchlo zistíte, čo sa deje vo 
vašom dome. V prípade ohrozenia ste o tejto 
skutočnosti obratom informovaní, čo vám 
umožní okamžitú reakciu (napríklad v prí-
pade požiaru alebo vlámania). Bezpečnosť 
a automatizácia tieniacej techniky je tak 
v rukách koncového užívateľa.

Výhodou všetkých systémov je skutočnosť, že neustále 
prebieha ich aktualizácia. Ak si teda zakúpite ktorýkoľvek 
z ponúkaných systémov, budete mať aj v budúcnosti 
ten najmodernejší software. Do už zakúpeného systému 
môžete aj v budúcnosti doplniť ďalšie prvky, ako je nap-
ríklad osvetlenie, riadenie vykurovacích systémov, alarm, 
bezpečnostné systémy, atď.

Spoločnosť K-system je jediným výrobcom exteriérových 
žalúzií na slovenskom trhu, ktorý okrem značky Somfy 
ponúka aj motory nemeckej firmy ELERO, vyrobené 
v Nemecku. Obaja výrobcovia poskytujú na svoje výrobky 
záruku 5 rokov. 

www.ksystem.eu

NAVŠTÍVTE NÁS V ŠPECIALIZOVANÝCH ŠTÚDIÁCH TIENIACEJ TECHNIKY:
BANSKÁ BYSTRICA
Kapitulska 21
tel.: 048/4156601

BRATISLAVA
Zadunajská cesta 12
tel.: 02/44461349

KOŠICE
Jakobyho 1
tel.: 055/7997441

NITRA
Beniakova 2
tel.: 037/7930181

ŽIAR NAD HRONOM
SNP 2780/170
tel.: 045/6940401

SLOVENSKÉ �ALÚZIE 
S NAJLEP�ÍMI REFERENCIAMI
Spolo�nos� K-system v tomto roku osla-
vuje 25. v�ro�ie svojho zalo�enia. Exterié-
rové �alúzie zna�ky K-system sa nachá-
dzajú na v�znamn�ch realizáciách, ktoré
získali v�znamné ocenenia typu Stavba
roka, Drevostavba roka a �al	ie. Vysoká
kvalita exteriérov�ch �alúzií a s nimi súvi-
siacich slu�ieb je podlo�ená 5 ro�nou
zárukou, ktorá sa vz�ahuje na kompletn�
produkt. V rámci záruky klient neplatí
�iadne náklady spojené s demontá�ou,
montá�ou a dopravou. Viac informácií zís-
kate v na	ich �túdiách tieniacej techniky. 

Realizácia nominovaná na
Stavbu roka 2014
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