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2.1. Zgornji pokrov in konzola sta iz istega profila, zaradi tega se konzola lahko poljubno odreže po višini.

 ZAKAJ KRATER-MINI?

- Ker ga je izredno enostavno zmontirati v nekaj korakih (kompleten sistem, tako žaluzija kot 
 komarnik sta že vstavljena v omarico, katero nataknemo na vodila in jih pričvrstimo na okno),
- Ker prihranimo pri stroških za izmere in večfazno montažo (dimenzije mu določimo hkrati z okni in
 ga hkrati z okni tudi zmontiramo),
- Ker je kompaktnega in modernega videza,
- Ker je primeren tako za podometno- popolnoma skrito  ali vidno vgradnjo,
- Ker omogoča enostavno fasadersko obdelavo špalet,
- Ker mu lahko vgradimo integriran rolo komarnik (takoj ali naknadno),
- Ker lahko uporabimo poljuben profil zunanje žaluzije,
- Ker stranki omogoča senčenje že pred izdelavo fasade,
- Ker omogoča številne barvne in izvedbene kombinacije,
- Ker omogoča pogon tako na MC palico, motor ali daljinsko upravlljanje,
- Ker je proizvod kot takšen razvit in izdelan v Roletarstvu Medle in s tem cenovno dostopen,
- Ker proizvod ne sledi trendom, temveč jih narekuje. Dokaz za to je izjemno zanimanje na
 svetovnem sejmu senčil v Stuttgartu marca 2012, kjer je bil premierno predstavljen,
- Ker ga enostavno moramo imeti v ponudbi, če želimo dobivati posle pri strankah, ki sledijo trendom
 in  želijo nekaj več kot le običajno zunanjo žaluzijo.
- Izdelek je razvilo in patentiralo podjetje Roletarstvo Medle d.o.o.

1. ZUNANJE SENČILO - KRATER MINI

2. SESTAVA - KRATER MINI
ROLO KOMARNIK
(opcija)

MASKA ZADAJ - ravna

ŽALUZIJA (C-65, C-80, 
F-80 ali Z-75)

POKROV

KONZOLA

MASKA SPREDAJ
(podometna ali vidna)

VODILO KRATER sku-
paj z vodilom za žaluzijo

Mejne vrednosti izdelave 
žaluzij:

min. 45cm MC, 60cm EM
max. 350cm

min. 45cm
max. 450cm

max. 9,0m² 

vetrni razred - 3
EN 13659:2004
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2.2. Vodilo krater z vodilom za žaluzije

2.3. Kot opcija se v žaluzijo lahko dodatno vgradi rolo komarnik, plise komarnik in drsni komarnik.
Pomembno pri rolo komarniku je, da je izhod monokomandne palice skrajno levo ali desno (1,5cm od
roba žaluzije). Rolo komarnik se pritrdi bočno na vodilo krater. Plise  in drsni komarnik sta enaka višini vodila krater.
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3. MONTAŽA

Pri montaži enostavno nasadimo masko z žaluzijo na vodila, nato pa vse skupaj prislonimo in poravnamo
z oknom. Žaluzija se pritrdi na okno z vijaki samo preko vodil. V primeru,da je žaluzija zelo široka, se jo 
dodatno utrdi še na sredini s pomočjo kotnika.

enostavna pritrditev

dodatni kotnik
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4. SKICA

5. UPRAVLJANJE

Žaluzije se lahko upravljajo na dva načina:
- ročno preko monokomandne palice.V tem primeru 
se lahko žaluzija dvigne nad okno max. 11cm.
(izhod MC palice v prostor) 
- s pomočjo elektromotorja (preko stikala ali 
daljinskega upravljalca). Žaluzija se lahko 
dvigne nad okno za višino celotnega paketa.

6. SLIKE VGRADNJE
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- z rolo komarnikom
- el.motor

- brez komarnika
- el.motor
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RAZŠIRITEV 
NAD OKNOM

- vgradnja žaluzije z 
razširitvijo nad oknom

- DVODELNA žaluzija je sestavljena iz dveh samostojnih žaluzij- brez komarnika
- MC palica

- vidna maska
- brez komarnika
- MC palica

Predpriprava za 
el.upravljanje

Pritrditev vodil


