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Komarniki
Najučinkovitejša in najbolj 

ekološka zaščita pred mrčesom 
v vaših prostorih

www.rolete-kosec.si
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Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Srebrna / RAL 9006

Antracit / RAL 7016

Eloksirano naravno

Eloksirano bronza

Eloksirano bronza temna

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta

Barve predstavljene v tiskanem prospektu so samo 
orientacijski približki in odstopajo od dejanskih. 
Točni odtenki so vidni na vzorcih, ki vam jih predstavi zastopnik, oziroma prodajalec.

Klasični rolo komarnik Lina
Je najpogostejše uporabljen komarnik.

Konstrukcija rolo komarnika je izdelana iz ekstrudiranega 
aluminija, mrežica pa je iz posebnih steklenih vlaken.

Mrežica je nevtralne sive barve in vzame malo svetlobe v 
prostoru. Komarjem ter ostalim insektom fizično preprečimo 

vstop v prostor na naraven način. Rolo komarnik ostaja na 
oknu skozi celo leto, v zimskem času ga zvijemo v omarico.

Primeren je tako za za okna brez senčil (ščetka na okvirju), 
kot tudi za naknadno vgradnjo na okna z roletami 

(ščetka na polici).

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih extrudiranih 
ALU profilov in prašno lakiran.

Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.
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Sistem s končno zaustavitvijo komarika

Sistem z vmesno zaustavitvijo komarika

Sistem s končno zaustavitvijo komarika
s klik sistemom

Vzmet, ki omogoča kontrolirano 
in počasno dvigovanje komarnika 
v navitek (zavora).

Če se omarica rolo komarnika ne naslanja na špaleto, 
je potrebna pritrditev komarniške omarice na 
kotnike, oziroma držalo omarice rolo komarnika.
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Standardno tesnenje s ščetko na okno 
(nastavljivo po višini).

Tesnenje s ščetko na okensko polico.
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Prerez vodila 
komarnika s tesnili.

Možna pritrditev čelno 
ter s strani
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Maksimalna velikost
Širina - 180 cm / 160 cm
Višina - 240 cm / 250 cm

Klasični rolo komarnik Lina
Višina zaustavitve zaključne letve je nastavljiva, kar omogoča lažje fiksiranje predvsem pri oknih z razširitvami 

profilov spodaj. Primeren je za okna skozi katera moramo večkrat posegati (zalivanje rož, itd).
Komarnik potegnemo dol s pomočjo potezne vrvice, ki se nahaja v zaključni letvi, v končnem položaju pa se 

zaskoči samodejno. S ponovnim pritiskom zaključne letve navzdol in naprej, pa se komarnik sprosti in ga 
preprosto dvignemo.

Ker je komarnik sestavljen iz ekstrudiranega aluminija, ga poleg standardnih barv lahko obarvamo po želji v 
katerikoli barvo po RAL lestvici. Komarnik ne potrebuje vzdrževanja in ima dolgo življensko dobo.
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Kot širina za naročilo se smatra 
zunanja mera vodil.

Kot višina za naročilo se smatra 
mera med zgornjim robom 
omarice in spodnjim robom 

vodila.
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Fiksni komarniki
Fiksen snemljivi komarnik z možnostjo različne pritrditve. Primeren je za okna, kjer ni rolet ali drugih senčil, ki imajo na okvir okna plosko pritrjena vodila. 
Običajno se uporabljajo posamezno ali v kombinaciji z zunanjimi žaluzijami, roletami in ostalimi senčili. Njegova prednost je enostavna odstranitev z 
okna. Lahko ga izdelamo tudi s kovinsko mrežico.

Prečni profil za večje 
komarnike

Fiksni profil z utorom 
za ščetko

Maksimalna velikost:
Širina - 150 cm
Višina - 150 cm

Prikaz pritrditve komarnika z držali

Dolgi kotniki

Kratki kotniki

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih extrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.
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Pritrditev z magneti

Stranska pritrditev

Detajl držala fiksnega komarnika
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Prerez montaže s pomočjo držal.
Z lahkim dvigom ali spustom se 

komarnik namesti ali odstrani.

Možna prilagoditev kotnega profila

Možnost fiksiranja komarnika z zatiči na vzmet 
(zahteva natančno izmero in montažo).

Fiksni komarniki

Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Srebrna / RAL 9006

Antracit / RAL 7016

Zlati hrast (po naročilu)

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta
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Fiksni potopni komarnik  

Fiksni snemljivi komarnik, katerega profil se skoraj povsem “potopi” v okvir okna. Zaradi pritrjevanja na kovinske “Z” zatiče v 
okna ni potrebno vrtati izvrtin za pritrditev. Ko ga snamemo (npr. v zimskem času) na oknu ni opaziti njegove montaže. Ker za 
montažo potrebuje po obodu le dober cm prostora, je zelo primeren za okna, ki so opremljena z roletami in drugimi senčili z 
vodili plosko pritrjenimi na okvir okna. 

Maksimalna velikost:
Širina - 150 cm
Višina - 150 cm

Prerez vgradnje potopnega 
komarnika z vrtljivim 

pritrdilnim elementom

Profil potopnega 
komarnika

Držalo komarnika

Možna globina držala
H1 = 3 mm
H2 = 6 mm
H3 = 9 mm
H4 = 12 mm
H5 = 15 mm

Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Antracit / RAL 7016

Zlati hrast (po naročilu)

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih 
extrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - 
FIBERGLAS.

z kovinskimi vrtljivimi oprijemali
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Enojni drsni komarnik

Maksimalna velikost:
Širina - 150 cm
Višina - 240 cm

16,6
16,6 2121 21

262619,5
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“B” profil drsnega 
komarnika

“U” profil drsnega komarnika

“2B” profil drsnega komarnika

“Z” profil drsnega komarnika

Dvodelni drsni komarniki

Uporablja se predvsem za drsne stene. Je izjemno praktičen za uporabo, možno ga je kombinirati 
v kombinaciji z drugimi senčili. Vodila so pritrjerna na okvir ali tlak. Drsni komarnik se upravlja z 

ročnim pomikanjem levo in desno. V zimskem času ga lahko snamemo, ostanejo le vodila.

16,6
16,6 2121 21

262619,5

6 6

Prečni profil za večje 
komarnike

Prerezi montaže različnih profilov drsnega komarnika

Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Srebrna / RAL 9006

Antracit / RAL 7016

Zlati hrast (po naročilu)

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta
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Enojni horizontalni komarnik
Enodelni horizontalni komarnik za balkonska vrata.
Primeren je za enokrilna vrata na balkone in terase skozi katere redkeje prehajamo ali pa na vratih ni prostora za krilni komarnik. 
Zaustavitev je s pomočjo magnetov v zaključni letvi ter stranskim zaključnim profilom. Upravlja se s stranskim potegom z ročajem na zaključni 
letvi. Če se kaseta komarnika ne naslanja na špaleto, je potrebno pritrditev na kotnike oziroma držalo omarice rolo komarnika.

Maksimalna velikost:
Širina - 140 cm
Višina - 260 cm
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Vzmet, ki 
omogoča 
kontrolirano in 
počasno 
dvigovanje 
komarnika 
v navitek
(zavora).

Če se omarica rolo 
komarnika ne naslanja 
na špaleto, je potrebna 
pritrditev komarniške 
omarice na kotnike, ozi-
roma držalo omarice rolo 
komarnika.

Če se omarica rolo komarnika ne naslanja na špaleto je potrebna 
pritrditev komarniške omarice na kotnike oziroma na držalo rolo 
komarnika. Komarnik je izdelan iz kvalitetnih extrudiranih ALU profilov 
in prašno lakiran. Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS. Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Srebrna / RAL 9006

Antracit / RAL 7016

Zlati hrast (po naročilu)

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta
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Maksimalna velikost:
Širina - 250 cm
Višina - 260 cm

Dvojni horizontalni komarnik
Dvojni horizontalni rolo komarnik za balkonska vrata je primeren za dvokrilna vrata na balkone in terase.

Polovica komarnika se lahko fiksira in se v tem primeru uporablja le druga polovica (levo ali desno). V primeru, da želimo 
odprto celotno širino, pa lahko odpremo tudi drugo polovico.
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Vzmet, ki omogoča 
kontrolirano in počasno 
dvigovanje komarnika v 
navitek (zavora).

Če se omarica rolo komarnika  
ne naslanja na špaleto, je 
potrebna pritrditev komarniške 
omarice na kotnike, oziroma 
držalo omarice rolo komarnika.

Če se omarica rolo komarnika ne naslanja na špaleto je potrebna pritrditev komarniške 
omarice na kotnike oziroma na držalo rolo komarnika. 

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih extrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.
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Komarnik je primeren za enokrilna balkonska vrata skozi katera hodimo pogosto (na vrt, teraso...). Odlikujejo ga enostavnost in 
praktičnost. Po obodu je krilo opremljeno s ščetko, ki zagotavlja tesnenje. Vrata imajo vzmetno samozapiranje. Na vertikali, kjer 
je držalo, se nahaja magnet, ki zaprta vrata dodatno drži v svojem položaju. V spodnjem delu je možna izvedba brez prečnika 

okvirja, kar se uporablja v primeru, ko je komarnik montiran na vodila rolet.

Maksimalna velikost:
Širina - 120 cm
Višina - 230 cm

H L
H M

4
6

4
6

1
9
,2

1
9
,2

B

LH46

24 24

1
7 2
5

46

Krilni komarnik “ameriška vrata”

Prečnik posebne oblike, ki 
služi tudi kot držalo, tako 
da komarnik ne potrebuje 
dodatnih ročajev. Mreža je 
izdelana iz steklenih vlaken 
sive barve.

(okvir + krilo)

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih extrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.

Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta
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Krilni komarnik brez oboda
Komarnik je primeren za enokrilna balkonska vrata skozi katera hodimo pogosto (na vrt, teraso...) Odlikujejo ga enostavnost in 

praktičnost. Po obodu je krilo opremljeno s ščetko, ki zagotavlja tesnenje, vrata pa imajo vzmetno samozapiranje. 
Sistem je podoben kot za “Ameriška vrata”, le da je komarnik samostojen in brez obodnega profila

Samodejno zapiranje z vzmetjo Opcija - zaščita mreže pri odpiranju okna

Profil okvirja vratnega komarnika

Maksimalna velikost:
Širina - 120 cm
Višina - 230 cm

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih extrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.

Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Antracit / RAL 7016

Zlati hrast (po naročilu)

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta
Prečni profil za večje komarnike
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Komarnik “Avstralija”
Elegantni rolo komarnik z ovalno ekstrudirano omarico 67 mm ter alu ekstrudiran vodili širine 70 mm. Mreža je sestavljena is posebnih steklenih vlaken v 
sivi barvi. Komarnik “Avstralija” je motoriziran in je odpiranje možno upravljati s stikalom, opcijsko pa tudi z daljinskim upravljanjem.

67 22

43

10

72
70 45

Profili komarnika “Avstralija” z merami

Maksimalna velikost
Širina - 300 cm
Višina - 300 cm

Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta

(motoriziran komarnik)

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih extrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.
Mreža je iz posebnih steklenih vlaken - FIBERGLAS.

Ožičenje za pogon 
motoriziranega komarnika
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ZIG-ZAG in plise komarniki

Maksimalna velikost

Enojna vrata
Širina 180 cm 

Višina: 260 cm

Komarnik je primeren za enokrilna vrata (enodelni) ali dvokrilna balkonska vrata (dvodelni), skozi katera hodimo pogosto (na vrt, teraso...) 
Odlikujejo ga enostavnost in praktičnost. 

Bela / RAL 9016 

Čokoladno rjava / RAL 8019

Srebrna / RAL 9006

Možnost barve po RAL paleti

Barvna paleta

Komarnik je izdelan iz kvalitetnih extrudiranih ALU profilov in prašno lakiran.

mini



www.rolete-kosec.si

Rolete Kosec - Steletova ulica 4, 1234 Mengeš

T: 00386 1 7237 100

F: 00386 1 7237 447

E: info@rolete-kosec.si

Proizvajalec lahko zaradi nadgradnje tehnologije uporabi

tudi drugačne tehnične rešitve. Proizvajalec ne odgovarja za tiskarske napake v tiskovini.

Skice in fotografije so simbolične.
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Steletova
ul.

Svetčeva
ul.

smer Kamnik

smer Domžale

Mengeška obvoznica

Mengeš

Veselovo
nabrežje

Staretova
ulica

Proizvajalec lahko zaradi nadgradnje tehnologije uporabi tudi drugačne tehnične rešitve. 
Proizvajalec ne odgovarja za tiskarske napake v tiskovini. Slikovni materiali so simbolični in 
deloma poenostavljeni.

Barve predstavljene v tiskanem prospektu so samo orientacijski približki in odstopajo 
od dejanskih. Točni odtenki so vidni na vzorcih, ki vam jih predstavi zastopnik, oziroma 
prodajalec.


