Karta produktu

System szyn zasłonowych
KS - Klick System
Producent: Forest Group Nederland, Deventer Holandia
Dystrybucja w Polsce: Forest Group Polska, Warszawa

Specyfikacja systemu
Funkcjonalny system szyn zasłonowych przeznaczony do lekkich i średnio ciężkich tkanin zawieszanych w
obiektach konsumenckich i komercyjnych. Szyny aluminiowe lakierowane proszkowo pokrywane są w
procesie produkcji warstwą smarującą dla zapewnienie gładkiego i cichego przesuwania tkanin.
Zastosowanie suwaków „Klick” skraca i upraszcza czynności obsługowe przy zawieszaniu i zdejmowaniu zasłon.
Rozsuwanie tkanin:
a). Dwustronne – tkaniny rozsuwają się na lewą i prawą stronę szyny.
b). Dwustronne do środka – tkanina z lewej i prawej strony parkuje na środku szyny.
c). Jednostronne L – tkanina z prawej strony parkuje po lewej stronie szyny.
d). Jednostronne P – tkanina z lewej strony parkuje po prawej stronie szyny

Szyna

Kolory: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy
Materiał: Suwaki i komponenty z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
Obciążenie: 1kg/suwak

Karta produktu KS- Klick System

Kolory szyn: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy
Materiał: Aluminium ekstrudowane 6063 T5
Wykończenie szyn: Lakier proszkowy z warstwą Forest Lubricant
Waga: 160 g/m.
Wymiary szyny: Szerokość 20 mm x wysokość 14 mm
Długości: 3, 4, 5, 6, 7 metrów
Obciążenie: 8 kg/mtr szyny
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Suwaki
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Zawieszanie tkanin:
a). Suwak AS (do haczyków regulowanych typu ”flex”i haczyków metalowych),
b). Agrafka (do taśm marszczących) - suwak może być wpinany na dowolnym odcinku szyny KS.
c). System EasyFold (tkanina upięta w formie fali na połączonych ze sobą suwakach)
System KS umożliwia zawieszanie tkanin na ramionach prowadzących dla lepszego zaciemnienia wnętrza.
Komplet składa się z ramion: prostego i zachodzącego, ze stali lub tworzywa POM
Dłuższą żywotność i dobry wygląd tkanin zapewni obsługa szyn za pomocą prętów do przesuwania tkanin
Pręt transparent ø 12 mm– tworzywo Perspex: dł. 92cm, 122 cm, 152 cm
Pręt biały ø 9,5 m - włókno szklane biały: dł. 92cm, 122 cm, 152 cm
Obie wersje posiadają zaczep odporny na korozję

Instalacja
Mocowanie: System zapewnia możliwość zawieszania szyn z tkaninami do powierzchni sufitu lub ściany.
Należy zapewnić możliwość zamocowania uchwytów stalowych lub aluminiowych co 50 - 80 cm, w zależności
od wagi zawieszanych tkanin.
Możliwości mocowania szyn:

a). Pojedynczo
b). Podwójnie
c). Potrójnie

Uchwyty systemowe:
a). Ścienne: pojedyncze, podwójne i potrójne. Długości od 3,5 do 30 cm od ściany.
b). Sufitowe: pojedyncze, podwójne, potrójne
c). Końcowe – do podtrzymywania łuków
Kolory: Biały, Szary, Czarny, Złoty, Beżowy, Brązowy
Materiał: Stal lub aluminium plus elementy z tworzywa odpornego na promieniowanie UV

Gięcie szyn
Gięcie w poziomie: kąt – promień 10 cm / łuk ciągły – minimalny promień 50 cm

Gięcie w pionie: łuk ciągły minimalny promień 50 cm

Wprowadzenie na rynek systemu szyn giętych KS - Klick System wraz z uchwytami Smart Klick zapoczątkowało
wejście Forest Group do grona światowych producentów profesjonalnych rozwiązań do zasłaniania i dekoracji
okien. Ponad 25 lat później, systemy zasłonowe Forest Group ciągle są innowacyjne, funkcjonalne i tworzone z
zachowaniem najwyższej jakości. Lista referencyjna znajduje się na stronie www.viewontheworld.info
Szyny i komponenty systemu KS objęte są 10 letnią gwarancją.
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Gwarancja: 10 lat
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