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Dobieramy rolety, markizy, aluzje

Agnieszka Rezler

Liczba i wielko  okien 

decyduje nie tylko o urodzie 

domu i widokach. Tak e

– a mo e przede wszystkim 

– o dawce naturalnego 

wiat a, jaka b dzie dociera

do pomieszcze . A ze s o cem 

bywa ró nie: raz grzeje jak 

szalone, innym razem 

na ca e tygodnie chowa si

za chmurami. Okna 

odpowiednio „uzbrojone” 

pozwol  nam nad tym 

ywio em zapanowa .

INSPIRACJE WN TRZARSKIE

rynsztunekrynsztunek

Zas ony, firanki, ozdobne karnisze – wszystkie one s  potrzebne. Odpowiednio 

dobrane, dodaj  wn trzu powabu, kieruj  te  nasze spojrzenia na atrakcyjn

zaokienn  panoram , lub – przeciwnie – je li widok nie jest ciekawy, skutecz-

nie odwracaj  od niego uwag . W dziedzinie dawkowania wiat a s onecznego 

okienna dekoracja cz sto jednak okazuje si  niepraktyczna. Dlatego coraz 

cz ciej decydujemy si  na kilkuelementow  opraw  okna: zas ony i firanki 

po czone z rolet , aluzj  lub zewn trzn  zacieniaj c  markiz . Nierzadko te

os ony wyst puj  samodzielnie. I trudno si  dziwi  – producenci oferuj  nam 

coraz bardziej atrakcyjne modele. 

Co wybra ?
Przy podejmowaniu decyzji o wyborze os on okiennych liczy si  kilka czynni-

ków: kszta t i wielko  przeszkle , sposób otwierania, oczekiwany efekt, a tak e

styl wn trz, z którym os ony powinny nawi za  udany dialog. Wa ne s  te

cechy u ytkowe poszczególnych rozwi za , które warto dobra  do w asnych 

potrzeb. Je li mamy w domu wiele okien, które okresowo mog  wymaga  szczel-

nego lub cz ciowego zaciemniania, zdecydujmy si  na kosztowniejszy system 

sterowania elektronicznego – r czna regulacja b dzie czasoch onna i m cz ca.

Tworzywa, z jakich wykonywane s  rolety i aluzje, maj  zró nicowane 

w a ciwo ci. Wp ywaj  one na zakres regulacji o wietlenia naturalnego w po-

mieszczeniu, a tak e – w pewnym stopniu – na d wi koszczelno  i termoizola-

cyjno  os on. Mo liwo ci jest wiele, a ka da ma swoje zalety.
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Poziome aluzje aluminiowe lub z PCV – jedno z najcz ciej 

stosowanych rozwi za , popularno  zawdzi cza niskiej cenie, 

bogatej kolorystyce i du ej skuteczno ci. Cienkie i lekkie lamelki s

nieprzezroczyste; zaci gni te niemal ca kowicie zaciemniaj  pokój, 

ale bardzo atwo je podci gn  ods aniaj c pe ny widok (podniesione 

odbieraj  pomieszczeniu bardzo niewiele wiat a). Ustawiaj c je pod 

odpowiednim k tem, mamy mo liwo  precyzyjnego dawkowania 

wiat a. aluzje aluminiowe s  trwa e – dzi ki technologii lakiero-

wania piecowego nie odbarwiaj  si  pod wp ywem dzia ania s o ca. 

Wi kszo  producentów oferuje bogat  gam  kolorów. Sznurki i dra-

binki do regulowania wykonane s  najcz ciej z odpornego w ókna 

poliestrowego, co zapewnia im du ywotno . Oprócz lamelek 

standardowej szeroko ci 25 mm dostaniemy te  w sze – 16 mm. 

Takie b d  dobrze wygl da y w ma ych oknach.

Na rynku dost pne s aluzje do monta u mi dzyszybowego (prze-

znaczone do coraz rzadziej spotykanych okien rozkr canych) oraz 

naszybowego. Te drugie mo na przymocowa  do ramy okiennej – wte-

dy „otwieraj  si ” razem z oknem – ale tak e do ciany nad otworem 

okiennym lub do sufitu. Dostaniemy te aluzje naszybowe do okien 

po aciowych, montowane na prowadnicach, pozwalaj cych na prac

lamelek przy odchyleniu pod ka dym k tem. Do wszystkich typów 

mo na opcjonalnie dokupi  system sterowania elektronicznego.

aluzje poziome maj  wygl d neutralny; do ich widoku atwo si

przyzwyczajamy, a nawet przestajemy je zauwa a . Z uwagi na „tech-

niczny” wyraz rzadko stosowane s  samodzielnie. Najlepiej sprawdz

si  jako funkcjonalne uzupe nienie kompozycji dekoracyjnych rolet 

lub prostych nowoczesnych zas on. Wyj tkiem mo e by  aran acja 

w stylu postindustrialnym – tu lamelki w naturalnym kolorze alumi-

nium, czarnym, bia ym, a nawet ó tym czy czerwonym mog  sta  si

atrakcj  wizualn  wn trza.

aluzje drewniane – to wyrazista i wysmakowana dekoracja, któ-

ra mo e z powodzeniem pe ni  rol  jedynej ozdoby okna. Nadaj  si

do wn trz o wystroju w tonacji etno lub kolonialnej, ale tak e – jako 

silny akcent – do aran acji minimalistycznych. Modele z ciemnych 

gatunków drewna (lub wyko czone na ciemny kolor) dobrze czuj

si  w salonach w stylu retro, za  gatunki jasne polecane s  bardziej 

do aran acji w bezpretensjonalnym duchu proekologicznym. 

Z bogatej palety bejc i lakierów atwo dobra  odcie , który b dzie 

pasowa  do koloru okiennych ram czy parkietu.

Zasada regulacji jest tu podobna, jak w aluzjach aluminiowych; 

konstrukcja no na bywa sznurkowa lub ta mowa. Sama czynno

regulowania wymaga jednak wi cej si y, dlatego warto pomy le

o dokupieniu si owników z nap dem elektrycznym, co cz sto jest 

mo liwe. Lamelki drewnianych aluzji maj  najcz ciej szeroko

25, 35 lub 50 mm. Te ostatnie najlepiej sprawdzaj  si  przy du ych 

przeszkleniach. W ka dym przypadku jest to jednak element do

masywny – grubo  lamelek to min. 2 mm, co sprawia, e nawet 

ustawione pod k tem dobranym optymalnie do k ta padania pro-

mieni s onecznych, znacznie ograniczaj  na wietlenie pomieszcze-

nia. Podci gni te ca kowicie, z regu y znacznie zachodz  na górn

cz  okna. Recept  na to jest powieszenie aluzji do  wysoko 

ponad górn  kraw dzi  glifu okiennego.

Shuttery (drewniane okiennice wewn trzne) – jak dot d ma o

u nas popularne, ale warte uwagi. Moda na nie dotar a do Europy ze 

Stanów Zjednoczonych, lecz na razie, z uwagi na ograniczony popyt 

i niewielk  konkurencj  na rynku, ich cena jest bardzo wysoka 

– najta sze mo na kupi  za ok. 1000 z /m2. Popularno  shutterów 

ogranicza te  w pewnym stopniu ich charakter: masywne okiennice 
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aluzje aluminiowe i z PVC 

(na zdj ciach powy ej)

to przes ona dyskretna, 

uniwersalna i skuteczna, 

odpowiednia zarówno 

do okien fasadowych, 

jak i dachowych. 

Zaakcentujemy je dobieraj c

ywy kolor – wybór w tym 

zakresie jest niemal 

nieograniczony. 

aluzje drewniane (obok) 

kreuj  we wn trzu ciep y

klimat, w zale no ci od 

odcienia drewna, bardziej 

nowoczesny lub tradycyjny. 

Wewn trzne okiennice 

– tzw. shuttery (na dolnym 

zdj ciu) to akcent doskona y

do apartamentu w stylu 

kolonialno-atlantyckimfo
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wymagaj  odpowiedniej scenografii. Najciekawsze efekty uzyskuje 

si  w bardzo du ych pomieszczeniach, na rozleg ych przeszkle-

niach. Wtedy zreszt  zastosowanie wewn trznych okiennic jest 

najbardziej uzasadnione. Shuttery wykonuje si  z ró nych gatun-

ków drewna, maluje na wiele kolorów i zabezpiecza lakierami, które 

pozwalaj  stosowa  je tak e w azienkach. Zas oni te stanowi

bardzo skuteczn  ochron  przed wiat em dziennym i wzrokiem 

ciekawskich. Nie wyst puje w ich przypadku problem ograniczenia 

dost pu wiat a – okiennice otwiera si  najcz ciej sk adaj c je 

w harmonijk . W du ym stopniu limituj  te  ilo  przenikaj cego 

przez okna ciep a, latem chroni c wn trze przed przegrzaniem, 

zim  – przed nadmiernym wych odzeniem. Po o enie lamelek 

ustala si  za pomoc  pionowej listwy regulacyjnej. Zdalne elek-

troniczne sterowanie pilotem jest przydatne w przypadku okien 

trudno dost pnych lub bardzo du ych. Lamelki s  znacznie szersze 

ni  w tradycyjnych aluzjach (od ok. 45 do 115 mm), co zapewnia 

wn trzu stylowy wygl d. Shuttery montuje si  we wn ce okiennej 

(na ramie lub do glifu) albo na cianie, na zewn trz wn ki.

Rolety – to zarówno produkty tekstylne, jak i bambusowe, drew-

nopochodne czy ze specjalnie preparowanego papieru. Mog  by

elementem wy cznie funkcjonalnym i niemal niewidocznym (role-

ta w neutralnym kolorze, mocowana bezpo rednio do górnej ramy 

okna) albo funkcjonalno-dekoracyjnym. Ostatnio ten drugi trend 

zyskuje coraz wi cej zwolenników. Modne s  mocne, graficzno-

-geometryczne nadruki, ale tak e subtelniejsze desenie kwiatowe 

i zupe nie delikatne, pastelowe, 

typu Toile de Jouly (scenki ro-

dzajowe rysowane cienk  kresk ). Zalet  rolet jest ich bardzo du a

rozpi to  cenowa (pocz wszy od produktów naprawd  tanich), 

bogate wzornictwo, które pozwala dostosowa  produkt do ka dego 

stylu wn trza, a tak e atwo  obs ugi i mo liwo  ca kowitego 

zaciemnienia pokoju (specjalne tkaniny zaciemniaj ce). Ozdobne 

rolety o wymiarach znacznie wi kszych ni  okna (powieszone na 

cianie ponad otworem okiennym) b d  silnym akcentem dekora-

cyjnym. Dobieraj c rolet  do wielko ci okna i mocuj c j  do górnej 

ramy mo emy stworzy  z kolei bardzo ciekaw , kontrastow  kompo-

zycj  z zas onami. Warto tylko pami ta : du e wyraziste wzory na 

rolecie nie znios  konkurencji w postaci wzorzystej zas ony. Bardzo 

interesuj cy efekt mo emy te  osi gn  dzia aj c wy cznie kolorem 

i faktur  (np. grubo tkanego lnu) – odcie  rolety po jej zaci gni ciu 

zabarwi wn trze delikatn  po wiat .

Rolety ró ni  si  sposobem podnoszenia. Mo e to by  popularny 

system zwijaj cy – materia  jest nawijany na górn  rolk  za pomoc

sznurka b d a cuszka, przy czym rolka mo e by  ukryta w spe-

cjalnej kasecie. Modne s  tak e story rzymskie, podnoszone za 

pomoc  umieszczonych w poziomych tunelach pr tów usztywnia-

j cych, uk adaj ce si  w równoleg e eleganckie fa dy. W storach au-

striackich i weneckich tkanina jest delikatnie zmarszczona wzd u

górnej kraw dzi. Po podci gni ciu sznureczków w pionowych 

tunelach unosi si , marszcz c si  w pionie. Najbardziej dekoracyjne 

s  story festonowe (nazywane te  kaskadowymi) – dzi ki silnemu 

marszczeniu w poziomie i w pionie tworz  efektowne struktury 

ozdobne.

Dzi ki bocznym prowadnicom rolety mo emy stosowa

tak e na oknach dachowych. Innowacj  jest tu system 

rzymski (roleta fa dowana, nie nawijana), a tak e os ony 

przesuwane w poziomie (na bok, nie do góry).

Rozwi zania nietypowe – poszukujemy ich dla nie-

typowych przeszkle  lub po to, by uzyska  wyj tkowy 

efekt. Nale  do nich m.in. systemy pionowych aluzji 

tekstylnych mocowanych na ukowych szynach, przy 

czym wygi cie szyn mo e by  zarówno poziome (np. 

do wykuszów), jak i pionowe (do okien okr g ych 

i owalnych). Innym rozwi zaniem s  tekstylne aluzje 

plisowane, przeznaczone do okien o nietypowych kszta -

tach (np. trapezowych, trójk tnych) – cz sto stosuje si  je 
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Pod poj ciem „roleta”  kryje si  bardzo wiele odmian os on okiennych. To mi siste materie dekoracyjne, 

marszczone b d  uk adaj ce si  w fa dy, wyko czone ozdobnymi ta mami czy falbanami, które 

ca kowicie zaciemniaj  wn trze (na górnych zdj ciach). To tak e tkaniny pó przejrzyste, które dozuj

wiat o re yseruj c barwne efekty i chroni  nas przed ciekawskimi spojrzeniami (na dole po lewej 

i po rodku). Wreszcie to struktury przejrzyste, drapowane w finezyjne marszczenia i fale – te upinamy na 

oknach jedynie dla ozdoby (po prawej)
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w ogrodach zimowych. Systemy te dost pne s  ze sterowaniem 

manualnym lub z nap dem elektrycznym (z prze cznikiem klawi-

szowym lub pilotem).

Markizy zewn trzne – montujemy je tam, gdzie chcemy zre-

dukowa  wewn trzn  opraw  okna do minimum, a jednocze nie 

zachowa  mo liwo  limitowania nas onecznienia. Markizy s  te

doskona ym pomys em na zadaszony taras przylegaj cy do salonu. 

Gdy nie korzystamy z tarasu, zwijamy markiz , a salon odzyskuje 

szeroki dost p do naturalnego wiat a.

Nowoczesne markizy s  lekkie i odporne na napór wiatru zarów-

no dzi ki tworzywu wsporników, jak i ich konstrukcji. Rozk adane 

ramiona z lekkich stopów o zmiennym k cie nachylenia utrzymuj

impregnowan  tkanin  syntetyczn  (akryl, teflon), w przypadku 

du ych markiz dodatkowo naci gan  przez systemy napinaj ce. 

Najpopularniejsze rozmiary os on to szeroko  od 3 do 7 m przy wy-

si gu do 3,6 m. Mechanizm rozwijania mo e by  r czny (za pomoc

korby, z regu y tylko do wysi gu 2,2 m), r czny ze wspomaganiem 

lub uruchamiany przez silnik z opcjonalnym zdalnym sterowa-

niem. Tkaniny s  antystatyczne, nieblakn ce, odporne na wilgo ,

zabrudzenie i ple . Praktycznym rozwi zaniem jest automatyka 

pogodowa z czujnikiem wiatru i zwijaczem, który w razie silniej-

szego podmuchu samoistnie sk ada markiz . Mo na tak e dokupi

daszek chroni cy zwini ty materia .

Przys ony okienne spe niaj   wiele ról. 

Pocz wszy od funkcji praktycznej – ochrony 

przed promieniami s onecznymi, limituj cej 

jednocze nie ilo  wnikaj cego do pomiesz-

czenia ciep a, przez zapewnienie intymno ci, 

a  po rol  dekoracyjn . Do wyboru mamy 

rolety, aluzje pionowe, panele materia owe

i rolety rzymskie. Decyzja powinna by  uza-

le niona zarówno od rodzaju okna, jak i od 

stylu pomieszczenia. Ró norodne efekty es-

tetyczne uzyskamy dzi ki materia om, z jakich 

mog  by  wykonane przes ony. Naturalny, 

bezpretensjonalny len i bawe na doskonale podkre l  nowoczesny 

styl. Bambus i drewno ociepl  przestronne wn trza, a wykorzystanie 

tkanin akardowych czy satyny zaskoczy oryginalno ci .

Nowo ci  s aluzje wykonane z transparentnego, mlecznego lub 

barwionego na dowolny kolor PVC, ale prawdziwy hit to niezwykle 

ekskluzywne aluzje skórzane.

Niektórzy producenci oferuj  tak e mo liwo  wyboru detalu. Dzi ki 

temu poza stron  funkcjonaln , aluzje czy rolety zyskuj  na znacze-

niu jako dekoracja. W ofercie s  ró ne rodzaje sznurków, ta m czy 

uchwytów, a tak e setki wzorów zako cze  sznurka. Wykorzystuje 

si  tu takie materia y jak: szk o, naturalna skóra, drewno, naturalne 

w osie, sztuczne tworzywo, np. z zatopionym wzorem bambusa, czy 

chromowan  stal.

Nietypowe kszta ty okien do niedawna przysparza y wiele trudno-

ci. Rozwi zaniem jest nowy system rolet – tzw. plisa, czyli rodzaj ele-

ganckiej i dekoracyjnej zas ony przeciws onecznej, której konstrukcja 

pozwala uzyska  niepowtarzalne kszta ty. Rewolucyjnym rozwi za-

niem jest nowy system monta u, pozwalaj cy na umieszczanie rolet 

na ka dym poziomie okna. Umo liwia on np. wnikanie promieni s o-

necznych przez górn  stref  przeszklenia przy jednoczesnym przys o-

ni ciu reszty szyby.

MAGDALENA  TORECKA

ARCHITEKT WN TRZ

REKLAMA

Markizy przeciws oneczne wystawione s  na dzia anie kapry nej aury, 

dlatego wytwarza si  je ze specjalnych materia ów – wytrzyma ych 

i wodoodpornych, niepodatnych na odbarwiaj ce dzia anie promieniowania 

s onecznego. Nowoczesne technologie pozwalaj  skutecznie zacieni  ka de 

okno i taras, a tak e ca kowicie zmechanizowa  dzia anie os ony
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