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nas na naraven način ščitijo ne le pred komarji, ampak tudi pred 

vsemi drugimi letečimi in gomazečimi živalcami, s tem da jim fizično, 

brez nevarnih kemičnih substanc, preprečijo prihod v naše prostore. 

Med seboj se razlikujejo po načinu pritrditve in načinu odpiranja.

www.medle.eu

komarniki

Uporabljamo jih v stanovanjskih objektih in v javnih prostorih, 

predvsem tam, kjer se pripravlja in prodaja hrana in pijača 

(restavracije, menze, bolnišnice, trgovine s hrano …), pa tudi tam, 

kjer želimo, da se prostor zrači. 



Aluminijasti profili so prašno barvani, standardno v beli, sivi, 

antracit in rjavi barvi in se lahko na željo kupca barvajo v poljubne 

barve, s čimer vplivamo tudi na celoten izgled okna in objekta. 

Komarnike nameščamo na zunanjo stran oken in vrat tako, da se 

lahko le-ta nemoteno odpirajo. Aluminijaste dele enostavno obrišemo 

z mokro krpo, prav tako tudi mrežo, in pri tem pazimo, da je ne 

poškodujemo. 



V kolikor imate težave z alergijami, vam priporočamo, da se odločite za 

antipolen mrežo.  Antipolen mreže v veliki meri zadržijo cvetni prah in so 

primerne za ljudi, ki imajo težave s tovrstnim alergenom. Testirane so bile 

v Hohensteinskem Inštitutu za higieno in biotehnologijo v Nemčiji, ki je tudi 

podalo pozitivno mnenje o zadržanju cvetnega prahu (Test Report No. 09.8.5-

0070). Nudimo tudi močnejše mreže, ki so primerne za hišne ljubljenčke 

(muce, pse,…) kot tudi za večje vsiljivce, kjer pa lahko uporabite kovinsko ali 

močnejšo mrežo. Novost pa je mreža, ki optimalno zastira okensko odprtino – 

pogled skozi njo pa je manj moteč, to je t.i. belavista mreža.

mreže 
za komarnike

Mreže za komarnike so iz 

steklenih vlaken, odporne so na 

UV žarke in ostale zunanje vplive. 

So iz različnih materialov in 

gostot, nevtralne sive barve, ki je 

najmanj opazna pri pogledu skozi 

okno, in vzame relativno malo 

svetlobe v prostoru.



rolo komarniki

Za ljubitelje okenskih cvetlic,

so bolj primerni rolo

komarniki, ki jih lahko

enostavno dvigujemo in

spuščamo, pri čemer se

mrežica pomika po stranskih

vodilih in se navija na zgornjo

cev, ki je montirana v lični

aluminijasti kaseti. Komarnik

lahko odpiramo horizontalno

ali vertikalno.



Najenostavnejši so

komarniki, ki imajo mrežo

vpeto v aluminijast okvir.

To so t.i. fiksni komarniki,

ki jih pritrdimo na okenski

okvir na različne načine.

Izdelujemo jih tudi za

nepravilne oblike oken

(podstrešna okna z

različnimi poševninami).

fiksni komarniki



Prednost komarnika OVAL pred 

ostalimi komarniki je poleg 

sodobnejšega izgleda tudi v tem, da 

za pritrditev komarnika ni potrebno 

vijačiti ali kako drugače posegati 

v mesto montaže, temveč se ga 

namešča oz. odstranjuje z notranje 

strani. Komarnik je zaščiten 

proti neželenemu odstranjevanju 

iz zunanje strani. Odlikujeta ga 

enostavna in hitra montaža ter 

možnost montaže pod že obstoječo 

roleto. Izvedba oval komarnika je 

možna na večino najrazličnejših 

tipov oken. 



plise komarniki

Plise komarnik je enostaven za uporabo, čiščenje in vzdrževanje. 

Uporabljamo ga za zapiranje večjih odprtin npr. drsnih vrat 

in podobno. Plise komarnik je sestavljen iz prašno barvanih 

aluminijastih profilov, vzdržjivega mehanizma in plisirane mreže. 

Izvedbe so lahko v različici; enojna plise komarnik vrata za širine 

do 250 cm ali dvojna plise komarnik vrata za širine do 500 cm. Pri 

enojnem sistemu se komarnik lahko zapira v levo oz. v desno stran, 

pri dvojnem sistemu se komarnik zapira proti sredini iz leve in 

desne strani, in se skupaj zapre z magnetom, ki je vpet po celotni 

višini zaključnega profila.



drsni komarniki

Za večje panoramske stene so

zelo praktični drsni komarniki,

ki zavzamejo malo prostora in

drsijo po profilu po horizontali.

Na drsnih in prav tako na

komarnikih s samozapiralnim

mehanizmom lahko s pomočjo

prečnega profila uporabimo na

spodnjem delu močnejšo

kovinsko mrežico, ki preprečuje

vstop tudi večjim vsiljivcem.



Za prehode iz prostora na terase

ali balkone uporabljamo vrata s

samozapiralnim mehanizmom,

ki jih lahko odpiramo z zunanje

ali notranje strani.

komarniki
s samozapiralnim
mehanizmom



integrirani 
komarniki

Poleg vseh naštetih

samostojnih sistemov

komarnikov je že nekaj časa

na trgu tudi roleta z

integriranim komarnikom, ki

poleg zaščite pred svetlobo

in toploto nudi tudi zaščito

pred insekti in je optimalna,

estetsko dovršena rešitev za

različne objekte.
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roloji
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