
Le najboljše za zaščito proti komarjem.

Sodoben komarnik, ki v celoti izpolnjujeje vse potrebe za varno in 
udobno počutje v vašem domu. Komarnik BORA. 
Primeren za vrata do širine 180 cm, kljubuje močnemu vetru in 
učinkovito ščiti prostor pred najmanjšimi insekti. 
Odpiranje je gladko, komarnik se lahko ustavi v kateremkoli 
položaju. To omogoča, da lahko uporabnik upravlja širino prehoda. 
Zahvaljujoč nizkemu spodnjemu vodilu je prehod nemoten, debelina 
spodnjega vodila je le 2 milimetra. 
Sistem montaže s posebnim zatičem v zgornjem vodilu omogoča, da 
komarnik enostavno in hitro snamemo ter ponovno namestimo. 
Tako lahko v primeru daljšega obdobja neuporabe, komarnik BORA 
skladiščimo.
In seveda to še ni vse: BORA je zelo poseben komarnik, patentiran 
sistem vpetja mreže preprečuje njeno izpadanje v primeru 
močnega vetra in preprečuje trganje le te. 
BORA je izdelek podjetja MV Line, to je veliko 
podjetje, ki je vedno pozorno na potrebe in želje 
svojih uporabnikov, zaradi katerih se razvijajo 
inovativne rešitve v korist večjega udobja.
Pišite nam, komarnik BORA je lahko vaš.

info@zunti.si • www.zunti.si

Tel. +00386 (0) 31 377 583

Sedaj je tu BORA!



KOTIRANI PRESEKI

POPOLNO UDOBJE
Zaščita tudi za najmanjše 
insekte. Lahko se zaustavi na 
katerikoli poziciji.

BREZ OVIR!
Spodnje vodilo višine
samo 2 milimetra.

HITRA MONTAŽA
Poseben zatič omogoča,
da se komarnik montira in demonti-
ra v nekaj preprostih korakih.
Izven sezone se komarnik lahko 
pospravi.

ODPOREN NA VETER
Patentiran sistem proti izpadanju
mreže omogoča, da komarnik 
nemoteno deluje tudi v primeru 
močnega vetra.

www.zunti.si
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This drawing is MVLINE's exclusive ownership, protected by law. Cannot be reproduced or handed over without preventive written consent.
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