KOMARNIKI

®

ROLO KLASIK KOMARNIK

PRIMEREN ZA OKNA

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. Montaža rolo KLASIK
komarnikov je možna na okno
ali na zid. Oba sistema je možno
vgraditi tudi na okna s polkni.

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

Vrvica za lažji doseg
komarnika.

SOFISTICIRAN SISTEM
Zavora za mehko zapiranje komarnika
Enostaven klik sistem zapiranja - odpiranja

PROTIKOROZIJSKO IN VODNO ODPOREN
Ekstrudiran aluminij

ENOSTAVNA MONTAŽA
Hitra in enostavna montaža

KVALITETNA MREŽA
Zračna in vremensko odporna mreža
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ROLO TOP KOMARNIK

PRIMEREN ZA OKNA

Rolo top 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.
Montaža rolo TOP komarnikov je možna na okno ali
na zid. Oba sistema je možno vgraditi tudi na okna s
polkni.
PREDNOSTI ROLO TOP KOMARNIKA
dve obliki marice: zaobljena ali pravokotna, ožje
vodilo 32 x 18, klik zaustavitev komarnika, primeren
za večje dimenzije - višina do 280cm

MONTAŽA NA FASADO
DIMENZIJE zaobljena omarica
ALU rolo omarica - 42 x 54mm
ALU vodila - 32 x 18mm

MONTAŽA V OKENSKI OKVIR
DIMENZIJE oglata omarica
ALU rolo omarica - 42 x 54mm
ALU vodila - 32 x 18mm

PODOMETNA MONTAŽA
oglata omarica
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ROLO VERTIKAL KOMARNIK

PRIMEREN ZA VRATA

ENOJNI ROLO VERTIKAL KOMARNIK JE PRIMEREN ZA ENOKRILNA BALKONSKA VRATA
DVOJNI VERTIKAL KOMARNIK UPORABLJAMO ZA DVOJNA BALKONSKA VRATA
Rolo omarica je enaka, kot pri rolo klasik, samo, da je postavljena vertikalno. Komarnik se upravlja s stranskim potegom za
zaključno letev, v katero je vstavljen ročaj za upravljanje. Dodana je tudi vzmet za blokado. Pri zapiranju se komarnik, preden se
popolnoma zvije v rolo, samodejno upočasni. Magnet v zaključni letvi je vstavljen po celotni višini tako, da komarnik v zaprtem
položaju dobro tesni. Montaža rolo KLASIK in rolo TOP komarnikov je možna na okno ali na zid. Oba sistema je možno vgraditi
tudi na okna s polkni.
ROLO VERTIKAL KOMARNIK

DVOJNI ROLO VERTIKAL KOMARNIK

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

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

Rolo dvojni vertikal je namenjem večjim odprtinam,
največ se uporablja pri dvokrilnih balkonskih vratih.
Podoben je enojnemu vertikal komarniku, razlika je v
dveh rolo omaricah. Magnetno zapiranje je na sredini
komarnika.

Rolo enojni vertikal se najpogosteje
uporablja pri krilnih balkonskih vratih.
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ZIP KOMARNIK
ZIP KOMARNIK JE PRIMEREN ZA VEČJE POVRŠINE
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 in vetrovne razmere. Absolutna novost Screen ZIP sistema
je vključitev posebne zadrge, ki je privarjena na robove mreže, ki je vpeljana v stranska vodila. Z zadrgo dosežemo popolno
zaprtje in napetost komarnika. Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni. Rolo omarice in vodila so izdelani iz
prašno barvanega ekstrudiranega aluminija in so še posebej robustni in trpežni.

TEHROL ZIP v roletnih omaricah 20ᵒ, 90ᵒ, so� omarici in pod

VELIKOST ELEMENTOV
max. površina: 18m²
minimalna širina: 80cm

OBLIKE OMARIC
20ᵒ - servisni pokrov spredaj
Omarica

mm

Barv

bela
PODOMETNA MONTAŽA
rolo omarica je skrita za fasado

20ᵒ -

servisni pokrov spodaj
Omarica

mm

Barv

bela

90ᵒ ravna - servisni pokrov spodaj
Omarica

NADOMETNA MONTAŽA
rolo omarica je vidna

mm

Barv

bela

OKROGLA
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Barv

PLISE KOMARNIK
PLISE KOMARNIK JE PRIMEREN ZA OKNA IN VRATA
Plise komarnik je kvaliteten in stilsko dovršen izdelek, zelo enostaven in lahkoten pri upravljanju.
Njegova prednost je, da se lahko montira frontalno na okenski okvir ali bočno v špaleto. Globina profilov je 22mm. Sistem se
lahko uporablja pri oknih ali balkonskih vratih, kjer sta na razpolago dva spodnja vodila, 4mm ali 8mm. Mreža komarnika je UV
stabilizirana s steklenimi vlakni.
STRANSKI PROFIL
PREDNOSTI

- lahkotno odpiranje in zapiranje
- frontalna montaža
- obstojen, mrežica ojačana z vrvicami
- nizko 4mm ali 8mm spodnje vodilo
- profili dobavljivi v vseh barvah po RAL lestvici
- dolga življenska doba

DIMENZIJE PAKETOV ZLOŽENEGA KOMARNIKA:
Dimenzija paketa vključuje širino vodila,
mrežo komarnika in zaključne letve v
zloženem položaju.

- širina komarnika do 70cm --- širina komarnika do 100cm --- širina komarnika do 130cm --- širina komarnika do 180cm --- širina komarnika do 280cm --- širina komarnika do 380cm ---

- maksimalna širina 500cm
STRANSKI PROFIL
- maksimalna višina 340cm

paket 12,5cm
paket 13,5cm
STRANSKI PROFIL
paket
14cm
paket 16cm
paket 17,5cm
paket 18,5 cm

ZGORNJI PROFIL
SPODNJI PROFIL 8 mm

SPODNJI PROFIL 8 mm

SPODNJI PROFIL 8 mm

stranski profil

ZGORNJI PROFIL

ZGORNJI PROFIL

STRANSKI PROFIL

PREREZI PROFILOV

MAKSIMALNE DIMENZIJE Z GARANCIJO

STRANSKI PROFILzgornji

profil

ZGORNJI PROFIL

spodnji profil višine 8mm

spodnji profil višine 4mm

SPODNJI PROFIL 4 mm

zaključna letev

SPODNJI PROFIL 4 mm

RAZLIČNE MOŽNOSTI ODPIRANJA PLISE KOMARNIKA

ZAKLJUČNA LETEV

SPODNJI PROFIL 8 mm
ZGORNJI PROFIL

ZAKLJUČNA LETEV
SPODNJI PROFIL 4 mm

SPODNJI PROFIL 8 mm

ZAKLJUČNA LETEV
SPODNJI PROFIL 4 mm

ZAKLJUČNA LETEV
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SPODNJI PROFIL 4 mm

ZAKLJUČNA LETEV

FIKSNI KOMARNIK
FIKSNI KOMARNIK JE PRIMEREN ZA OKNA
Fiksni komarnik je najenostavnejša izvedba med samostojnimi komarniki in je primeren za montažo na vse vrste oken. Pri
večjih dimenzijah oken je možno vgraditi sredinski profil, kateri nam omogoča večjo stabilnost komarnika. Mreža komarnika
je UV stabilizirana s steklenimi vlakni.

MOŽNE IZVEDBE NEPRAVILNIH OBLIK

ALU PROFIL - prerez 25mm x 11mm

PRITRDILNI ELEMENTI - pritrditev komarnika na okenski okvir

pritrditev s kotniki

pritrditev s štifti

pritrditev z vrtljivimi ušesi
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Na notranji strani
komarnika (v prostoru)
je pritrjen ročaj za lažje
snemanje komarnika.

FIKSNI POTOPNI KOMARNIK
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. Primeren je za montažo
na vse vrste oken, tudi tam, kjer so montirane rolete. Fiksni potopni komarnik je enostavno namestiti ali odstraniti. Mreža
komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni.

INOX PRITRDILNI ELMENTI
ustrezajo različnim tipom, profilom oken
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KOMARNIŠKA VRATA
KOMARNIŠKA VRATA SO PRIMERNA ZA BALKONSKA VRATA
Komarniška 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. Kotni spoji so narejeni s kotnim rezom, ter spojeni s posebnim ALU
kotnikom.
Na voljo sta dva modela: komarniška vrata z okvirjem in komarniška vrata brez okvirja.
Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni.

BREZ OKVIJA

Z OKVIRJEM
KOMARNIŠKA VRATA BREZ OKVIRJA

Komarniška vrata brez okvirja se lahko montirajo na podboj vrat.

DIMENZIJE KOMARNIŠKIH VRAT
širina - 32mm
DIMENZIJE OJAČITVENEGA PROFILA NA SREDINI KOMARNIŠKIH VRAT
višina - 65mm
Prečni ali ojačitveni profil ima na zunanji in notranji strani utor,
kateri služi za odpiranje komarniških vrat.

KOMARNIŠKA VRATA Z OKVIRJEM

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

DIMENZIJE OKVIRJA
širina - 20mm
DIMENZIJE KOMARNIŠKIH VRAT
širina - 32mm
DIMENZIJE OJAČITVENEGA PROFILA NA SREDINI KOMARNIŠKIH VRAT
višina - 65mm
Prečni ali ojačitveni profil ima na zunanji in notranji strani utor,
kateri služi za odpiranje komarniških vrat.
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DRSNI KOMARNIK
DRSNI KOMARNIK JE PRIMEREN ZA OKNA IN BALKONSKA VRATA
Drsni komarnik se uporablja pri večjih steklenih površinah, kot so balkonska vrata, okna in tudi v rastlinjakih. Okvir drsnega
komarnika je iz aluminija, z vstavljenimi PVC valjčki za lahkotno drsenje komarnika pri odpiranju ali zapiranju. Kotni spoji so
narejeni s kotnim rezom, ter spojeni s posebnim ALU kotnikom. V profilu komarnika je integriran ročaj za lahkotno upravljanje z
notranje in zunanje strani. Mreža komarnika je UV stabilizirana s steklenimi vlakni in pritrjena s PVC tesnilom. S tem dosežemo
optimalno napetost mreže ter možnost njene zamenjave. Dodatno tesnenje omogoča vgrajena ščetka. Komarnik se lahko
enostavno odstrani - sname.

DVOJNI DRSNI KOMARNIK

DIMENZIJE PROFILA
širina - 60mm
debelina - 14mm

MAKSIMALNE DIMENZIJE
KOMARNIKA
max. širina - 2000 mm
max. Višina - 2500 mm
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ENOSTAVNA ODSTRANITEV DRSNEGA KOMARNIKA, BREZ DEMONTAŽE VODIL

1) Obe varovali z 2,5 milimeterskim imbus ključem popustite
2) Potegnite tesnilni profil navzgor
3) Dvignite krilo iz spodnjega tračnice
4) Potegnite komarnik navzdol in hkrati snemite z zgornjega dela

ENOJNI DRSNI KOMARNIK

ENOJNI DRSNI KOMARNIK
z spodnjim U profilom

ENOJNI SPOJNI DRSNI KOMARNIK

Uporablja se pri
panoramskih stenah

Primerno za vrata z
minimalnim pragom

Uporablja se pri dvojnih
panoramskih stenah

spojna guma

vodilo
tesnilna
ščetka
podboj

DVOJNI DRSNI KOMARNIK

DVOJNI DRSNI KOMARNIK

tesnilna ščetka
profil drsnega komarnika
vodilo
podboj
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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

