
Splníme Vaše představy: 
krásná zahrada bez námahy!

AUTOMATICKÉ ZAVLAŽOVÁNÍ ZAHRAD



Užívejte si svou zahradu. 
Spolehněte se na automatické zavlažování.

Čas, kdy jste na své zahradě, patří mezi ty nejkrásnější,  ať už 
jej strávíte hrou s dětmi, relaxací po nabitém pracovním dni, 

čtením oblíbené knihy nebo grilováním s přáteli.

Zahrada ale také znamená nemálo práce s péčí o rostliny 
a trávník ve všech směrech. Zavlažování je její důležitou a 
nedílnou součástí a pokud ji provádíte ručně, zabere Vám 
mnoho času.

Odměňte sebe i celou svou rodinu automatickým zavlažovacím 
systémem. Osvoboďte se od ručního zalévání! Užívejte si chvíle 
volna s přáteli a rodinou na perfektně upravené zahradě.

 Už žádné nošení těžkých konví 
Automatický zavlažovací systém se postará o Vaši zahradu a Vy si užívejte chvíle 
volna.

 Dobře udržovaná zahrada zhodnocuje vaši nemovitost 
Rovnoměrná závlaha umožňuje rostlinám růst a kvést; váš trávník je stále 
perfektně zelený.

 Žádné starosti o zahradu během dovolené 
Váš zavlažovací systém pracuje automaticky, není potřeba obtěžovat sousedy.

 Úspory vody díky moderním technologiím 
Díky čidlu srážek se vyvarujete nadměrnému zalévání; zavlažování není při dešti 
spuštěno. 

 Automatická závlaha stojí méně, než si myslíte 
Instalace automatického zavlažovacího systému je cenově dostupná.
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VÝSUVNÉ ROTAČNÍ POSTŘIKOVAČE

Travnaté plochy
Rotační výsuvné postřikovače jsou perfektní volbou pro 
zavlažování travnatých ploch. Viditelné jsou pouze při 
zavlažování, po skončení zavlažování se zasunou zpět 
do pouzdra. Moderní instalační techniky dokáží navíc 
minimalizovat nutné zemní práce.

KAPKOVACÍ A MIKROZÁVLAHA

Keře a živé ploty
Kapkovací závlaha a mikrozávlaha dodávají vodu rovnoměrně 
v malých dávkách, a tím získávají keře a živé ploty dostatečné 
množství vody pro zdravý růst přesně dle svojí potřeby. 
Kapkovací hadice může být navíc naprosto ukryta pod 
mulčovací kůrou.

ROZPRAŠOVACÍ POSTŘIKOVAČE 

Trvalky a traviny
Výsuvné rozprašovací postřikovače mohou dodat dostatek 
vody pro trvalky, traviny a záhony s výsadbou pomocí 
jemného postřiku. Po ukončení závlahy se zasunují zpět do 
pouzdra a nejsou viditelné.

VENTILOVÉ ŠACHTICE

Elektromagnetické ventily
Elektromagnetické ventily uzavírají nebo spouští 
tlakovou vodu dále do systému a zajišťují tak optimální 
fungování zavlažovacího systému. Jsou uloženy v 
podzemních ventilových šachticích, nejsou tedy v 
ploše viditelné.

V DOBĚ MIMO ZAVLAŽOVÁNÍ

Vše před zraky ukryto
Výsuvné postřikovače nejsou viditelné mimo vlastní 
zavlažovací dobu. Jsou ukryty pod zemí. Zavlažování 
probíhá po západu slunce a časně zrána a díky tomu si 
můžete během dne zahradu bez omezení užívat.

OVLÁDACÍ JEDNOTKY

Automatické ovládání
Ovládací jednotka je klíčovou součástí každého zavlažovacího 
systému. Nejmodernější technika spouští zavlažování v 
naprogramovaném čase, a to i v noci nebo v době Vaší 
nepřítomnosti.
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Naši profesionálové promění Vaše sny ve skutečnost:
krásná zahrada bez starostí.

Automatická zahrada musí být naplánována do detailu. Můžete se 
spolehnout na naše odborníky nejen pokud jde o návrh a instalaci 

zavlažovacího systému, ale také co se týká následného servisu.

Odborníci v oblasti závlah  jsou seznámeni s potřebami rostlin a stromů 
a pracují s moderní technikou tak, aby se minimalizovalo porušení 
půdy a rostlin zemními pracemi během vlastní instalace.  Mají v celé 
oblasti závlah bohaté zkušenosti a nabízejí široký výběr produktů k Vaší 
maximální spokojenosti

Společnost ITTEC je zakládajícím členem a partnerem skupiny Rainworks 
pro Českou republiku. 

Rainworks je mezinárodní sdružení firem s cílem vzájemného sdílení 
informací z oboru, společné dlouhodobé spolupráce s dodavateli 
i zákazníky a rozvoje vzdělávací činnosti v oblasti profesionálních 
zavlažovacích systémů. Spolupráce pod záštitou Rainworks dlouhodobě 
pomáhá přinášením nových moderních technologií a úsporných řešení 
nejen svým členům, ale zejména zákazníkům.

Proč si zvolit instalační firmu, 
která je partnerem firmy ITTEC,

skupiny Rainworks?

 Instalace prováděné pomocí moderních 
postupů, které omezují zemní práce na nutné 
minimum.

 Široké znalosti o potřebách rostlin a stromů a 
jejich potřeb z hlediska závlahy.

 Dlouholeté zkušenosti v oblasti instalací 
zavlažovacích systémů.

 Kompetence ve znalosti a výběru produktů 
K-Rain a v aplikaci systémových řešení.

 Spolehlivý partner nejen pro návrh a instalaci, ale 
i pro servis a údržbu zavlažovacích systémů.
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“Udělejme to ještě lépe”
Nemusíte být raketový inženýr , abyste mohl vyrábět  
závlahové komponenty, ale jistě to může být před-
ností. Jen se zeptejte Carla Kaha, zakladatele korpo-
race K-Rain. V mládí bylo jeho domácí povinností 
starat se o zavlažovací systém  u jejich rodinného 
domu. Tato práce vyžadovala ruční otevírání a za-
vírání  manuálních ventilů tak, aby zajistil spuštění 
všech sekcí systému. Už tenkrát Carl Kah věděl, že 
“musí existovat nějaké lepší řešení”.

Carl absolvoval Georgia Technical University a odešel 
řídit program „U.S. Air Force’s reusable rocket engine 
program“ ve West Palm Beach na Floridě. Při vyvíjení 
motorů raket začal přemýšlet nad svým nápadem z 
dětství – o automatickém zavlažovacím systému. V 
roce 1972 založil společnost K-Rain manufacturing 
Corporation a uvedl na trh svůj nově navržený au-
tomatický ventil, který nahrazoval manuální ventily 
a lidskou obsluhu.  Začínaje s malou dílnou a kami-
onem, Carl v noci ventily vyráběl a ve dne prodával. 
Dnes vlastní v oblasti zavlažování 90 patentů. Jak se 
množily patenty a firma rostla, K-Rain rozšířil svou 
působnost. V roce 1986 Carl obrátil svou pozornost 
na vývoj produktů, jejich zdokonalování  a inovaci 
a předal vedení firmy svému synovi . Pod vedením 
Chipa Kaha  K-Rain expandoval na další trhy a stále 
se dále rozšiřuje jak v národním, tak celosvětovém 
měřítku.

Zároveň s Carlem, Chipem a jeho sestrami Deborah 
a Gretchen, se připojuje třetí generace rodiny Kah, 
aby zabezpečila kontinuitu rodinného podnikání.

  „Máme rádi svou práci.   
Každý den jdeme  do práce s jedinou myšlenkou –  
 co můžeme udělat ještě lépe?” Carl Kah, zakladatel

Pro více informací navštivte www.krain.com nebo www.krain.cz.


