FIKSNI KOMARNIK
Fiksni komarniki spadajo med cenovno najbolj ugodno rešitev za visoko stopnjo
zaščite prostorov pred insekti. Primeren za vgradnjo na okna, skozi katera ne
potrebujete dostopa do zunanjih okenskih polic, rož in drugih stvari. Fiksne
komarnike odlikuje dolga življenjska doba in enostavna montaža in demontaža.
Sestavljen je iz alu profila (dim. 25x11 mm) in skoraj nevidne plastificirane
mreže iz steklenih vlaken, ki je odporna na zunanje vremenske
vplive, minimalno zmanjša pretok zraka in je vpeta v profil z gumirano cevjo.
Profili so barvani v rjavi, beli ali natur aluminij barvi, lahko pa se barva za doplačilo
tudi po željenem RAL barvnem odtenku. Fiksni komarniki so enostavni za
montažo.
Profili iz ekstrudiranega aluminija zagotavljajo trajnost, možno jih je obarvati v
katerikoli ton RAL lestvice.

Mrežica komarnika je izdelana iz steklenih vlaken, zato je zredno močna, optimalno
napeta in odporna na vremenske vplive, na voljo pa je več vrst materialov za
mrežico.
Različni načini nameščanja: vzmetni mehanizem za bočno montažo v odprtino
okenskega okvirja, montaža s kotnimi nosilci na okenski okvir ali Potopni komarnik –
montaža z vrtljivimi zatiči brez vrtanja ali vijačenja v okno.
Z zaponko
Montiramo neposredno na okenski okvir z zunanje strani kot
komarnik z zaponko. Mreža pokriva okensko odprtino.

Z vijakom skozi profil

Montiramo neposredno na okenski okvir z zunanje strani.
Komarnik lažje odstranimo z zasukom zaponke.

Z vzmetnimi zatiči
Montiramo bočno skozi profil, med okensko odprtino.Pretok
svetlobe zmanjšamo za širino profila komarnika.

Z "Z" nosilci
Montiramo neposredno na okenski okvir z zunanje strani.
Komarnik lahko odstranimo tudi iz notranje strani okna. Pri tem pa
ne zmanjšamo pretok svetlobe za širino profilakomarnika.

Prednosti fiksnih komarnikov
Ekonomično. Najcenejši sistem za trajno zaščito pred komarji
Mreža je s kedrom vpeta v alu okvir. Enostavna menjava poškodovane mreže
Primeren je za okna, skozi katera ne potrebujete dostopa do zunanjosti – zalivanje
rož
Enostavno nameščanje in snemanje. Potopni komarnik brez vrtanja. Komarnik je
vpet v okensko odprtino z zatiči.
Izdelati ga je možno tudi za trikotna ali trapezna okna.
Mreža je Izdelana iz steklenih vlaken, zato je obstojna in vzdržljiva. Mrežica je
grafitno sive barve.
Osnovne barve okvirja: bela, srebrna, čokoladno rjava, z doplačilom vse RAL barve.
Vzdrževanje
Čistimo ga nežno z mokro krpo in pri tem pazimo, da ne poškodujemo mrežice.

