
K-FLEX PRÍSLUŠENSTVO
KOMPLETNÝ SORTIMENT PRÍSLUŠENSTVA 
POTREBNÉHO K MONTÁŽI

L’ISOLANTE K-FLEX
QUALITY SYSTEM 

UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFIED BY CERTIQUALITY

www.kflex.com
www.kflex.sk
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• FÓLIE
• PÁSKY
• KOLENÁ
• TVAROVKY

• SAMOLEPIACE
   IZOLAČNÉ PÁSKY
• AL CLAD PÁSKY

• AL CLAD FÓLIE
• AL-CLAD TVAROVKY
• SEGMENTOVÉ
   KOLENÁ
• EMBOSOVANÉ FÓLIE

• UKONČOVACIE
   PÁSKY
• LEPIDLÁ
• ČISTIČE
• FARBY

• PROTIHLUKOVÉ
   DOSKY
• PREDFORMOVANÉ  
 KOLENÁ A „T” KUSY 

Ochranné fólie, pásky, kolená a T- kusy z PVC
ul’ahčujú montáž izolácie na miestach, kde
je st’ažený prístup, ako sú ventily, príruby,
uzávery atd’.

Sortiment fólií, pások, tvaroviek a d’alších 
doplnkov používaných pri montáži poskytuje 
lepšiu ochranu izolácie a zvyšuje celkový 
estetický vzhl’ad celého systému.

Komplexné riešenie príslušenstva vytvára
profesionálne prevedenie.

Doplnky k lepeniu, upevňovaniu a finalizácii 
izolácie, ktoré sa l’ahko a pohodlne používajú.

Sortiment špeciálne navrhnutých materiálov 
pre protihlukovú izoláciu v domácom i
priemyselnom prostredí.
Uplatňuje sa v nahrávacích štúdiách,
odpočinkových priestoroch, k útlmu hluku
klimatizačných a sanitárnych rozvodov či k
odhlučneniu automatizovaných prevádzok 
alebo odpadových rúr.

Izolačné púzdra navrhnuté tak, aby izolácia
rozvodov bola kontinuálna aj tam, kde je nutné
rozvody mechanicky kotvit’.Dôležité sú najmä 
pre zavesenie a izoláciu rozvodov chladenia.

PVC

AL CLAD

SAMOLEPIACE PÁSKY

DOPLNKY

PROTIHLUKOVÁ IZOLÁCIA

• IZOLAČNÉ PÚZDRA
 (s obručou, bez obruče)
 

IZOLAČNÉ ZÁVESNÉ PÚZDRA

K-FLEX PRÍSLUŠENSTVO 

Technické informácie a d’alšie podrobnosti o celom sortimente K-FLEX PRÍSLUŠENSTVA
nájdete v katalógu a cenníku.

INOVÁCIA-
PREFABRIKOVANÉ DIELY

Kolená a „T” tvarovky
Užitočné prefabrikované
doplnky v požadovaných hrúbkach a
vnútorných priemeroch.
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