Krpan SELECT
sistem zunanjih žaluzij
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Na podlagi dolgoletnih izkušenj in želji po čim bolj dovršeni izvedbi
zunanjih žaluzij Krpan, smo tako najbolj priljubljeno zunanje senčilo
s sistemon SELECT še nadgradili. Popolnoma integrirana izvedba
daje vašemu objektu čist, minimalističen izgled.
podometna maska
Toleranca ± 2 mm
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Napačna izvedba
montaže špalet

Pri sistemu SELECT je
najpomembnejša natančna
montaža špalet, saj mora biti
izvedena popolnoma vertikalno,
ter dopušča zgolj ± 2mm tolerance.
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30 ali 40 mm

• na celotnem
sistemu, ni
vidnih nobenih
pritrditvenih
elementov ali
vijakov
• izvedba brez
vrtanja in vijačenja
v okenski okvir
• vodila so
integrirana in bočno
vijačena s skritimi
vijaki v utor v
špaleti
• ALU podometna
maska nam
omogoča, da
je žaluzija v
dvignjenenm
položaju skoraj
neopazna, saj je
popolnoma skrita

2000 mm

PREDNOSTI

potopno vodilo

165, 200, 220 ali 250 mm

Glede na zahteve posameznega objekta kot so višina ter način vgradnje stavbnega
pohištva, debelina izolacije in zvedba preklade, se primerno prilagodi tudi izvedba
podometne maske.
Aluminjast profil vstavljen v utor špalete, omogoča kasnejšo pritrditev potopnega vodila.
Špaleta je izdelana stiroporja (EPS 200) debeline 30 ali 40mm, prav tako pa lahko izbirate
med poljubne širinami kot so 165, 200, 220 ali 250mm.

Izvedba sistema SELECT

Izvedba sistema SELECT z
integriranim rolo komarnikom
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zaključni sloj

Pred montažo je pomembno da špaleto odrežemo na primerno dimenzijo, in sicer
je priporočljivo, da špaleta sega cca. 80 mm pod zgornji rob maske. Montiramo jo
pravokotno na okenski okvir, paziti pa moramo predvsem, da je sredina utora v
špaleti poravnana s sredino predhodno zmontirane podometne maske.

okenski okvir

zaključni sloj

Na podlagi dogovorjene izvedbe podometne maske, prodajni tehnolog določi
odmik mesta utora špalete od okenskega okvirja Y. Pravokotno na okenski okvir
montirana špaleta, se na potrebne dimenzije prilagodi ob montaži, in sicer je
priporočljivo da špaleta sega cca. 80 mm pod zgornji rob maske.
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Pester izbor, profesionalna montaža in servis žaluzij,
tend, pergol, senčnikov, rolet, komarnikov, zunanjih
screen rolojev, notranjih rolojev, plisejev, lamelnih,
panelnih in rimskih zaves ter lesenih žaluzij
vrhunskih proizvajalcev.

