
komarniki

za vas ustvarjamo
nov prostor pod soncem.



komarniki
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Izjemna zaščita pred komarji in vsemi 
drugimi neželenimi žuželkami v prostoru. 
S komarniki jim fizično in brez nevarnih 
kemičnih substanc preprečimo prihod v naše 
prostore. Med seboj se razlikujejo po načinu 
pritrditve, sistemih odpiranja in vrstah 
mrežice.



Alu-profili so prašno barvani in se po želji 
barvajo v poljubne barve, standardno 
pa so na voljo v beli, sivi in rjavi barvi. 
Mreže so iz plastificiranih steklenih 
vlaken, odporne so na UV žarke in ostale 
zunanje vplive. So iz različnih materialov 
in gostot.



mreže za komarnike
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Antipolen mreže omilijo vnos cvetnega in ostalega prahu v notranje 
prostore. Nudimo tudi močnejše mreže, ki so primerne za hišne 
ljubljenčke. Belavista mreža pa je naša novost, ki optimalno zastira 
okensko odprtino in je pogled skozi njo manj moteč. Kovinska mreža 
je primerna za zaščito pred večjimi vsiljivci.



rolo komarniki

Za ljubitelje okenskih cvetlic so primerni 
rolo komarniki, ki jih zelo enostavno 
dvigujemo in spuščamo. Komarnike 
lahko odpiramo horizontalno ali 
vertikalno.
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fiksni komarniki

Najenostavnejši so komarni-
ki, ki imajo mrežo vpeto v 
aluminijast okvir. To so fiksni 
komarniki in jih na različne 
načine pritrdimo na okenski 
okvir. Izdelujemo jih tudi za 
okna nepravilnih oblik.

klasik



oval

Prednost komarnika OVAL 
je poleg sodobnega izgleda 
tudi v tem, da se ga namešča 
in odstranjuje z notranje 
strani. Tako je komarnik 
zaščiten proti neželenemu 
odstranjevanju z zunanje 
strani. Izvedba je možna za 
različne tipe oken.



www.medle.eu

plise komarniki

Plise komarnik uporabljamo za zapiranje večjih odprtin, 
kot so drsna vrata, in je enostaven za uporabo, čiščenje 
in vzdrževanje. Sestavljen je iz plisirane mreže, prašno 
barvanih alu-profilov in vzdržljivega mehanizma. Možna 
so enojna ali dvojna plise komarnik vrata.



drsni komarniki

Za večje panoramske stene so zelo 
primerni drsni komarniki, ki zavzamejo 
zelo malo prostora in drsijo po profilu po 
horizontali. Na drsnih komarnikih lahko 
s pomočjo prečnega profila uporabimo 
na spodnjem delu močnejšo kovinsko 
mrežico.
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komarniki s 
samozapiralnim 
mehanizmom

Za prehode iz notranjega prostora na 
terase ali balkone uporabljamo vrata s 
samozapiralnim mehanizmom, ki jih lahko 
odpiramo in zapiramo z obeh strani.



integrirani
komarniki

Poleg vseh samostojnih sistemov 
komarnikov je možna tudi najnovejša 
izvedba rolete z integriranim 
komarnikom. Ta nam nudi optimalno 
zaščito pred svetlobo, toploto in 
neželenimi insekti v enem. Je estetsko 
visoko dovršena rešitev za različne 
objekte.
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naš proizvodni program:

tende
pergole
sončna jadra
lamelne zavese
panelne zavese
pliseji in roloji
komarniki
rolete in žaluzije
PVC okna


