
Sestavne dele komarnika vzemite iz paketa. Priložene vijake in čepke shranite za 

kasneje. Prepričajte se, da na zunanji strani okvirja okna ni kakršnih koli izbočenih 

elementov, ki bi lahko ovirali drsenje rolo komarnika.

NAVODILA ZA MONTAŽO

ROLO KOMARNIKA 

KORAK 1 Komarnik vzemite iz paketa.

Zahtevnost Srednje

8

10 min

Izvijač, meter (tračni), priloženi vijaki in čepki.Koraki

Potreben čas

Pripomočki

• Na okvirju okna ne sme biti nobenih elementov, ki bi lahko ovirali montažo in drsenje rolo komarnika.

• Montaža rolo komarnika je možna samo direktno na okvir okna (če je na oknu že npr. roleta, komarnika ne bo         

  možno zmontirati).

Opozorila pred montažo
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KORAK 2 Sestava komarnika.

Stransko vodilo komarnika s klikom pritrdite na kaseto. Pritrdite odprt krajši del 

vodila, pri čemer naj bo ščetka na daljši stranici vodila usmerjena navznoter. Enako 

ponovite na nasprotni strani.

Pazite, da vam komarnik 

ne pade iz rok, predvsem 

če ga nameščate v višjih 

nadstropjih stavbe.

Kot med posameznim 

stranskim vodilom in 

kaseto komarnika mora 

biti 90°. 

KORAK 3 Namestitev komarnika.

S sestavljenim komarnikom sezite skozi okno, ga z njim poravnajte in povlecite proti 

sebi, da se dotakne okvirja okna. Poskrbite, da je kot med kaseto in posamezno 

stranico 90°.

Če imate do okna 

možnost dostopati z 

zunanje strani, bo 

montaža še 

enostavnejša.
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KORAK 4 Privijačenje komarnika.

Komarnik z vijaki privijačite na okenski okvir. Vijaki so samorezni, zato ni potrebno 

predhodno izdelati lukenj v profil okna. Priporočamo, da najprej privijačite zgornje 

vijake, nato pa še spodnje. Poskrbite, da komarnik dobro nalega na okvir okna na 

vseh mestih stika.

KORAK 5 Zapiranje odprtin s čepki.

S priloženimi čepki zaprite vse odprtine, kjer so bili predhodno nameščeni vijaki.

Pazite, da vam 

komarnik ne pade iz 

rok, predvsem če ga 

nameščate v višjih 

nadstropjih stavbe.

Če imate do okna 

možnost dostopati z 

zunanje strani, bo 

montaža še 

enostavnejša.
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KORAK 6 Nastavitev višine “klik” sistema.

V stranskih vodilih komarnika se nahaja “klik” sistem, ki določa, kje se bo spodnji rob rolo komarnika ustavil (slika 

2). V njem je nameščen vijak za prednastavitev višine “klik” sistema. Z izvijačem ga poiščemo, odvijačimo, 

pomaknemo na višino 2 cm od notranjega roba okvirja in ga privijačimo nazaj v vodilo komarnika. Enako 

ponovimo na drugi strani.

Ščetka mora tesniti na 

okvir okna, saj je v 

nasprotnem primeru 

omogočen vstop 

žuželkam v prostor.

KORAK 7 Preverjanje višine ščetke.

Spodnji rob komarnika potisnemo navzdol. Preverimo, da je ščetka komarnika 

poravnana z notranjim robom okvirja okna ali pa se nahaja še nekoliko nižje od 

roba (slika 2). Pomembno je, da ščetka tesni na okno. Če ne tesni, ponovimo 

prejšnji korak in ponovno prilagodimo višino “klik”sistema.
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KORAK 8 Fiksiranje “klik” sistema.

Spodnji rob komarnika dvignemo. “Klik” sistem s priloženim vijakom privijačimo in ga s tem fiksiramo v vodilo 

komarnika. Enako ponovimo na drugi strani. Odprtina za vijak se nahaja približno pol centimetra nad prvim 

vijakom.


