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Rolo klasik komarnik je sestavljen iz rolo omarice 
in ALU vodil, v katere so vstavljene normalne 
ali protivetrne ščetke ter zaključne lamele, v 
katero je prav tako vstavljena ščetka in mrežo z 
steklenimi vlakni UV stabilizirano in mednarodno 
patentirano. Komarnik ima dve poziciji - odprto 
ali zaprto. Možna je dodatna oprema VZMET ZA 
BLOKADO, katera preprečuje nasilno odpiranje 
komarnika. Montaža je možna na okno ali na zid. 
Sistem je možno vgraditi tudi na okna s polkni.

ROLO KLASIK IN ROLO TOP KOMARNIK

MONTAŽA rolo komarnika na okno MONTAŽA  rolo komarnika na zid

VZMET ZA BLOKADO
(dodatna oprema)
Preprečuje nasilno zapiranje 
komarnika. Pri zapiranju se 
komarnik, preden se 
popolnoma zvije v rolo, 
samodejno upočasni. 

ROLO KLASIK  IN ROLO TOP KOMARNIK JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA OKNA.

ROLO KLASIK KOMARNIK ROLO TOP KOMARNIK

V primerjavi z rolo klasik komarnikom se razlikuje po 
obliki in velikosti omarice in vodil. 
Glavna razlika je v možnosti zaustavitve komarnika 
v kateremkoli položaju, za razliko od rolo klasik 
komarnika, kateri ima samo dve poziciji - odprto ali 
zaprto. Montaža rolo - TOP komarnika je možna na 
okno ali na zid. 

Odlična izbira za primere, kjer so želje po enotnem modelu komarnika na celem objektu, ne glede na različne 
oblike okenskih okvirjev.
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DIMENZIJE
ALU rolo omarica - 42 x 54mm
ALU vodila - 40 x 24mm

DIMENZIJE
ALU rolo omarica - 54 x 42mm
ALU vodila - 40 x 24mm



ROLO KLASIK IN ROLO TOP KOMARNIK ROLO VERTIKAL  KOMARNIK

VZMET ZA BLOKADO
(standardna oprema)
Preprečuje nasilno zapiranje 
komarnika. Pri zapiranju se 
komarnik, preden se 
popolnoma zvije v rolo, 
samodejno upočasni. 

ROLO KLASIK  IN ROLO TOP KOMARNIK JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA OKNA. NAJBOLJ PRIMERNA UPORABA ROLO VERTIKAL KOMARNIKA JE PRI ENOKRILNIH 
BALKONSKIH VRATIH, DVOJNI VERTIKAL KOMARNIK JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA DVOJNA 
BALKONSKA VRATA
ROLO OMARICA JE ENAKA, KOT PRI ROLO KLASIK, SAMO, DA JE POSTAVLJENA VERTIKALNO.

ROLO VERTIKAL KOMARNIK DVOJNI VERTIKAL KOMARNIK

Pri  dvojnem vertikal komarniku,
se v praksi največkrat odpira samo 
eno krilo komarnika, v katerem je 
vstavljen magnet. Drugo krilo se 
odpira po potrebi in ima vstavljen 
zatič.  

MAGNET

ZATIČ

V vodilih so vstavljene 
protivetrne ščetke

Delovanje protivetrne ščetke

Rolo omarica je enaka, kot pri rolo klasik komarniku, 
samo, da je postavljena vertikalno. Komarnik se 
upravlja s stranskim potegom za zaključno letev, 
v katero je vstavljen magnet , ki ustavi komarnik v 
zaprtem položaju in ročaj za upravljanje. Dodana je 
tudi vzmet za blokado. Pri zapiranju se komarnik, 
preden se popolnoma zvije v rolo, samodejno 
upočasni.

Rolo dvojni vertikal je namenjem večjim odprtinam. 
Podoben je enojnemu vertikal komarniku, razlika je 
v dveh rolo omaricah. Zapiranje je na sredini 
komarnika.

DIMENZIJE
ALU rolo omarica - 54 x 42mm
ALU vodila zgoraj - 40 x 24mm
ALU vodila zgoraj - 20 x 24mm
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ZIP KOMARNIK

ZIP KOMARNIŠKI SISTEM  se razlikuje od rolo klasik komarnika po drugačnih vodilih in večji omarici. Zaradi drugačne 
zasnove vpetja komarniške mreže v vodila, je primeren za večje dimenzije, vetrovne razmere, ker mreža  ne izpada iz 
vodil. Absolutna novost Screen ZIP sistema je vključitev posebne zadrge, katera je privarjena na robove  tkanine, 
katera  je vpeljana v  stranska vodila. Z zadrgo dosežemo popolno zaprtje in napetost senčila.

ZIP KOMARNIK JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA VEČJE POVRŠINE

Window covering systems

www.dekoraitalia.it

R

Windy

 KRMILNA PALICA
(možen motorni pogon)

dimenzije omaric
(debelostenski extrudiran ALU)
-   83 mm
- 110 mm
- 130 mm 

                       dimenzije vodil
(debelostenski extrudiran ALU)
                                - 45 mm

        dimenzije zaključne letve
(debelostenski extrudiran ALU)
                                - 48 mm
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PLISE  KOMARNIK
ZIP KOMARNIK JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA VEČJE POVRŠINE PLISE KOMARNIK JE  PRIMEREN ZA OKNA IN VRATA.

Njegova prednost je, da se lahko montira frontalno na okenski okvir. Sistem se lahko uporablja pri oknih ali balkonskih 
vratih, kjer sta na razpolago dva spodnja vodila, 4mm in 8mm. Mreža je standardno siva.   Standnardne barve ALU  
profilov so bela, čokoladno rjava in srebrna. Za doplačilo je možno profile naročiti v katerikoli barvi po RAL lestvici. 

Plise komarnik je kvaliteten in stilsko dovršen izdelek, zelo enostaven in lahkoten pri upravljanju. 

DIMENZIJE PAKETOV ZLOŽENEGA KOMARNIKA:
- širina komarnika do 70cm   ---  paket 12,5cm
- širina komarnika do 100cm ---  paket 13,5cm
- širina komarnika do 130cm ---  paket 14cm 
- širina komarnika do 180cm ---  paket 16cm
- širina komarnika do 280cm ---  paket 17,5cm
- širina komarnika do 380cm ---  paket 18,5 cm
 
Dimenzije paketov vključujejo širino vodila,
 mreže komarnika in drsnega profila v 
 zloženem položaju.

MAKSIMALNE DIMENZIJE Z GARANCIJO
- maksimalna  širina  380cm
- maksimalna  višina  275cm 

DVOJNO VERTIKALNO ODPIRANJE

plise komarnik za vrata

plise komarnik za okno

za večje odprtine

        dimenzije zaključne letve
(debelostenski extrudiran ALU)
                                - 48 mm

- frontalna montaža  -  lahkotno odpiranje
- trpežen, mrežica ojačana z vrvicami
- nizko 4mm ali 8mm spodnje vodilo
- profili dobavljivi v vseh barvah po RAL lestvici
- dolga življenska doba
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FIKSNI KOMARNIK
FIKSNI KOMARNIK JE  PRIMEREN ZA OKNA

PRITRDILNI ELEMENTI - pritrditev komarnika na okenski okvir

pritrditev s štiftipritrditev s kotniki pritrditev z vrtljivimi ušesi

MOŽNE IZVEDBE
Polokrogli in okrogli
   fiksni komarniki

Fixni komarniki so najenostavnejša izvedba med samostojnimi komarniki. Primerni so za montažo na vse vrste 
oken, tudi tam, kjer so rolete že montirane. Pri večjih dimenzijah oken je možno vgraditi sredinski profil, kateri nam 
omogoča večjo stabilnost komarnika.  Mreže komarnikov so iz UV stabilizirane mreže s steklenimi vlakni. 

ALU profil - 25mm x 11mm

Na notranji strani  
komarnika (v prostoru) 
je pritrjen ročaj za 
snemanje komarnika.
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FIKSNI POTOPNI  KOMARNIK
FIKSNI KOMARNIK JE  PRIMEREN ZA OKNA FIKSNI POTOPNI KOMARNIK JE  PRIMEREN ZA OKNA

Prednost prekrivnega fiksnega komarnika je v njegovi preprosti montaži, saj  za njegovo namestitev ni potrebno vrtanje.  
Komarnik se enostavno vstavi v okno in pritrdi z vrtljivimi pritrdilnimi elementi za notranji rob okna.

PRITRJEVANJE PREKRIVNEGA PROFILA Z PRITRDILNIMI ELEMENTI OD 9-18 MM

pritrdilni elementa 
(vrtljivi zatič) notranja stran okna  (pritrditev)

zunanja stran okna

zunanja stran okna

Posebna oblika profila
omogoča dobro tesnenje
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AMERIKA VRATA KOMARNIK

Amerika vrata so primerna za balkonska vrata, ki se pogosteje uporabljajo. 
Krilo vrat je sestavljeno iz  32 mm profilov in se preko tečajev pritrdi na vratni 
podboj ali na vodila rolet.  Na voljo sta dva modela: komarniška vrata z 
okvirjem in komarniška vrata brez okvirja.

KOMARNIŠKA VRATA Z OKVIRJEM

KOMARNIŠKA VRATA BREZ OKVIRJA

Komarniška vrata z okvirjem se lahko montirajo v podboj ali na 
podboj vrat.

Komarniška vrata brez okvirjase lahko montirajo na podboj vrat.

AMERIKA VRATA KOMARNIK JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA BALKONSKA VRATA

DIMENZIJE OKVIRJA
širina - 20mm

DIMENZIJE KOMARNIŠKIH VRAT
širina - 32mm

DIMENZIJE KOMARNIŠKIH VRAT
širina - 32mm

DIMENZIJE OJAČITVENEGA PROFILA NA SREDINI KOMARNIŠKIH VRAT
VIŠINA 65mm 

DIMENZIJE OJAČITVENEGA PROFILA NA SREDINI KOMARNIŠKIH VRAT
VIŠINA 65mm 
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Prečni ali ojačitveni profil ima na zunanji in notranji strani utor, 
kateri služi  za odpiranje komarniških vrat.

Prečni ali ojačitveni profil ima na zunanji in notranji strani utor, 
kateri služi  za odpiranje komarniških vrat.



DRSNI  KOMARNIK
AMERIKA VRATA KOMARNIK JE NAJBOLJ PRIMEREN ZA BALKONSKA VRATA DRSNI KOMARNIK JE PRIMEREN ZA OKNA IN BALKONSKA VRATA 

DIMENZIJE PROFILA
širina - 6cm
debelina - 1,4cm

Okvirji so iz ekstrudiranega aluminija, dobavljivi v vseh RAL barvah tudi eluxirani. Zaradi stabilnih profilov je možna 
izvedba večjih dimenzij. Kotni spoji so narejeni s kotnim rezom ter spojeni s posebnim kotnim vložkom. Mreža je 
s PVC prevlečenimi steklenimi vlakni in je v profil pritrjena z PVC vložkom, s tem dosežemo optimalno napetost 
mreže, ter možnost njene zamenjave. Okvir ima na obeh straneh ročaj, s tem je poskrbljeno za optimalno rokovanje 
z komarnikom. Izvedba drsnega komarnika omogoča enostavno čiščenje. 

MAKSIMALNE DIMENZIJE 
KOMARNIKA
max. širina  -  2000 mm
max. Višina  -  2500 mm
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TEHROL d.o.o.
Pod javorji 3
SI - 1218 Komenda

Tel:  +386 (0)1 72 30 500
Fax: +386 (0)1 72 30 501

info@tehrol.com
www.tehrol.com


