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ROLO KOMARNIK KLASIČNI - NAVODILO ZA MONTAŽO  
 

Montaža rolo komarnika ni zahtevno opravilo in ga lahko izvede 
neprofesionalna oseba, v kolikor upošteva navodila proizvajalca. 
Če imate težave pri montaži oziroma v primeru nepravilnega delovanja, se 
obrnite na svojega prodajalca! Pomembno: Pri montaži bodite pozorni, da 
proizvod montirate tako, da je dostop do mehanizma VEDNO MOŽEN! 
 
Na rolo komarnik najprej vstavite PVC konzole (A) in preverite točnost izmere. Nato 
pritrdite eno konzolo na steno tako, da je drsnik za vodilo z luknjami za vijake obrnjen 
stran od okna (B). V pritrjeno konzolo vstavite komarnik (C)  in skupaj z njim pritrdite 
konzolo na nasprotni strani (D). Za pritrditev uporabite vijake z vgrezno glavo. Na 
konzole drsno vstavite vodila (E). Vodila nato pritrdite skupaj s PVC zaustavljalci na 
spodnjem koncu, katere tudi drsno vstavite v vodila (G). Ko to storite, preizkusite 
delovanje komarnika. V primeru slabega tesnenja med vodili in zidom (grobi omet), 
lahko to odpravite s silikonskim tesnilom za zunanjo uporabo. 
V primeru slabega tesnenja med vodili in zidom (grobi omet), lahko to odpravite s 
silikonskim tesnilom za zunanjo uporabo. 
 
Kjer ni mogoče montirati komarnika v t.i. špaleto, si lahko pomagate z montažnim 
kotnikom dimenzij 20 x 40 mm. Kotnik pritrdite na okenski okvir v širini komarnika 
tako, da je na okvirju 20 mm stranica obrnjena proti komarniku. Na širšo stranico (40 
mm) pritrdite komarnik kot je opisano zgoraj.  

 
NAVODILO ZA UPORABO ROLO KOMARNIKA (klasični)   
Spust: POMEMBNO! Z obema rokama primite za ročke na zaključni letvi in potisnite 
navzdol, da se rolo odvije. Z rahlim pritiskom navzdol in navzven se zaskoči in obstoji. 
Dvig: POMEMBNO! Z obema rokama primite za ročke na zaključni letvi. Z rahlim 
zasukom spodnjega dela zaključne letve navzdol in navznoter se mehanizem sprosti 
in rolo se začne navijati. Pri tem je potrebno rolo zadrževati z ročkami oz z vrvico 
pritrjeno na zaključni profil, dokler ni dokončno navit. 

 
POMEMBNO! 
Če se mreža komarnika pri odpiranju/zapiranju guba (prepogiba), komarnika 
NE SMETE ZAPIRATI, temveč o tem obvestite svojega prodajalca!  
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