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Najczêœciej instaluje siê rolety we-
wnêtrzne. Ich jedyne zadanie to

os³ona pomieszczeñ przed nadmiernym
nas³onecznieniem. Podobn¹ rolê spe³nia-
j¹ te¿ ¿aluzje instalowane wewn¹trz.
O wiele bogatrze funkcje maj¹ rolety ze-
wnêtrzne. Do niedawna by³y postrzegane
jako wyraz snobizmu i zapatrzenia na Za-
chód. Jednak bardzo szybko doceniono
ich zalety, z których najwa¿niejsza to
mo¿liwoœæ po³¹czenia w jednym urz¹dze-
niu ochrony przed czynnikami atmosfe-
rycznymi i nieproszonymi goœæmi. 

Obecnie na rynku znajduj¹ siê pro-
dukty wielu firm a co za tym idzie jest wie-
le odmian i wzorów. Rolety mo¿na zainsta-
lowaæ w domu nowo budowanym oraz ju¿
istniej¹cym, niezale¿nie od jego stylu. Nie
s¹ równie¿ przeszkod¹ w ich zastosowaniu
okna o nietypowych wymiarach. 

Rolety zewnêtrzne
Sk³adaj¹ siê z kilku podstawowych

elementów �: kasety, p³aszcza, prowad-
nic i walca nawojowego. 

P³aszcz – w³aœciwa zas³ona okna, któ-
r¹ tworzy szereg po³¹czonych przegubo-
wo krawêdziami pasków z drewna, alumi-
nium, stali lub PVC. 

Walec nawojowy – na niego nawija
siê p³aszcz rolety (prawo– lub lewoskrêt-
nie). Mo¿e byæ napêdzany rêcznie � lub
si³ownikiem elektrycznym. 

Prowadnice – przesuwaj¹ siê w nich
koñce elementów tworz¹cych p³aszcz.
Prowadnice musz¹ byæ bardzo dobrze za-
mocowane do œciany, bowiem zale¿y od
tego p³ynna i bezawaryjna praca ca³ego
urz¹dzenia. 

Kaseta – pojemnik, w którym zamo-
cowany jest walec. Ca³oœæ stanowi „opa-
kowanie” zwiniêtej rolety. Kaseta mo¿e
byæ montowana do muru lub ramy okien-
nej �, �. Jeœli rolety zak³adane s¹
w trakcie budowy domu, kasety mo¿na
ukryæ w nadpro¿ach. Modele te wymaga-
j¹ docieplenia, tak by w miejscu monta¿u
nie powsta³y mostki termiczne. 

Rolety zewnêtrzne dostêpne s¹
w dziesi¹tkach kolorów i ich odcieni,
dziêki temu s¹ wa¿nym elementem
kszta³tuj¹cym estetykê domu. 

Zwijamy i rozwijamy
Rolety mog¹ byæ podnoszone i opusz-

czane rêcznie lub elektrycznie. 
Tradycyjny sposób sterowania to

mocna, parciana taœma poprowadzona
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Trudno sobie wyobraziæ
dom bez rolet czy ¿aluzji.
Nic dziwnego – dobrze
zamontowane pozwalaj¹
kontrolowaæ iloœæ œwiat³a
wpadaj¹cego do domu,
chroni¹ przed nadmier-
nym nas³onecznieniem,
ha³asem, ciekawskimi
spojrzeniami a nawet
przed w³amaniem. 
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� Budowa rolety (fot. AiC)
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przez uk³ad rolek powoduj¹cych ruch
walca. Rozwi¹zanie to oferowane jest
w wiêkszoœci modeli, nie nadaje siê jed-
nak do rolet du¿ych i ciê¿kich. Dla takich
egzemplarzy nale¿y zastosowaæ napêd
rêczny korb¹. W rozwi¹zaniu tym specjal-
na przek³adnia, poprzez metalowe prze-
guby i wa³ki, przekazuje ruch korby na oœ
walca i powoduje przesuw rolety. 

Znacznie nowoczeœniejszym, wygod-
niejszym i co tu ukrywaæ, najdro¿szym
rozwi¹zaniem jest zastosowanie napêdu
elektrycznego. W kasecie znajduje siê od-
powiedniej mocy silnik zblokowany
z przek³adni¹ poruszaj¹c¹ oœ walca. Blok
napêdowy mo¿na zamontowaæ w ka¿dym
rodzaju rolety. Poniewa¿ wystawiony jest
on na zmienne warunki atmosferyczne,
musi byæ wykonany wyj¹tkowo solidnie,
w hermetycznej i trwa³ej obudowie. Sil-
nik wyposa¿ony jest w uk³ad przeciw-
przeci¹¿eniowy – je¿eli zablokowany zo-

stanie ruch rolety lub napêd niebezpiecz-
nie siê rozgrzeje, od³¹czane jest zasilanie
do momentu ust¹pienia zak³ócenia. Z re-
gu³y rolety napêdzane elektrycznie maj¹
dodatkowe sprzêg³o, dziêki któremu
w sytuacji awaryjnej (brak zasilania,
uszkodzenie silnika) p³aszcz mo¿na prze-
sun¹æ rêcznie. 

Du¿¹ zalet¹ rolet zewnêtrznych
z napêdem elektrycznym jest mo¿li-
woœæ do³¹czenia ich do automatyki po-
godowej. Zastosowanie odpowiedniego
sterownika umo¿liwia wtedy zaprogra-
mowanie otwierania w okreœlonych po-
rach dnia, w zale¿noœci od stopnia nas³o-
necznienia, czy opadów. Sterowanie takie
pozwala symulowaæ obecnoœæ domowni-
ków – jest to wa¿ny element ochrony
przeciw³amaniowej. 

Mocna bariera
Materia³ z jakiego zostanie wykonana

roleta zale¿y od wymagañ odbiorcy. Mo-
dele z drewna s¹ bardzo ³adne, lecz dro-
gie, te z PVC s¹ lekkie, ale podatne na za-
rysowania i mniej odporne mechanicznie.
Rolety stalowe s¹ ciê¿kie i drogie, i wy-
magaj¹ najczêœciej sterowania elektrycz-
nego. Instaluje siê je g³ównie tam, gdzie
konieczna jest skuteczna ochrona prze-
ciww³amaniowa. 
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� Walec rolety z widocznym napêdem rêcz-
nym (fot. Akant) 

� Roleta zewnêtrzna Krispol nak³adana na
okno. Obudowa z PVC (fot. Krispol) 

� Ró¿ne sposoby umieszczenia kaset 

Kaseta 

na elewacji

Kaseta 

montowana

na ramie

okiennej

Kaseta 

montowana

we wnêce

okiennej

Termokaseta 

ze styropianu

Kaseta 

podtynkowa

Kaseta 

nadpro¿owa

Rolet zewnêtrznych nie nale¿y mon-
towaæ samodzielnie. By dobrze spe³nia³y
swe funkcje, konieczne jest staranne dopa-
sowanie wszystkich elementów. Czêsto
pozornie b³aha, kilkumilimetrowa niedo-
k³adnoœæ mo¿e spowodowaæ z³¹ pracê ro-
lety. 
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Najbardziej popularne s¹ rolety
z profili aluminiowych. S¹ stosunkowo
lekkie i trwa³e. Mog¹ byæ wykonywane z
blachy lub gotowych profili ci¹gnionych.
Te drugie s¹ dro¿sze, lecz masywniejsze i
wytrzymalsze. Zazwyczaj ich kszta³t
umo¿liwia wype³nienie piank¹ poliureta-
now¹, co stanowi dodatkow¹ izolacjê
ciepln¹.

Elementy tworz¹ce p³aszcz rolety mo-
g¹ byæ g³adkie lub perforowane. Niewiel-
kie otwory umo¿liwiaj¹ wtedy przewie-
trzanie pomieszczeñ przy opuszczonej
przes³onie, dostarczaj¹ te¿ œwiat³a deli-
katnie rozjaœniaj¹cego pokój. 

Dodatkowym uzupe³nieniem mo¿e
byæ moskitiera. Jest prowadzona w osob-
nych prowadnicach i sterowana (podno-
szona i opuszczana) niezale¿nie od samej
rolety. Jest to doskona³e rozwi¹zanie
zw³aszcza w letnie, ciep³e wieczory. 

W³amaniom – nie
Szereg firm produkuj¹cych rolety

wytwarza je w odmianie antyw³amanio-
wej. Czym siê powinien cechowaæ taki
model?

Odpowiednio mocny p³aszcz – wybór
modeli antyw³amaniowych ogranicza siê
do tych wykonanych ze stali i z alumi-
nium (patrz fot. tyt. Obudowa z alumi-
nium). W drugim przypadku nie mog¹ to
byæ cienkie aluminiowe listwy gruboœci
poni¿ej 5 mm, ale profile wype³nione
tward¹ ¿ywic¹ lub piank¹. 

Prowadnice – musz¹ byæ bardzo do-
brze przymocowane do muru. Równie¿
ich g³êbokoœæ powinna byæ tak dobrana,
by uniemo¿liwiæ wysuniêcie koñców pro-
fili p³aszcza. 

Blokada – zabezpiecza p³aszcz przed
mo¿liwoœci¹ podniesienia go z zewn¹trz.
W najprostszym przypadku s¹ to rêcznie
sterowane zasuwki w listwie koñcowej.
Dro¿sze modele wyposa¿a siê w zatrzaski
automatyczne. 

Listwa koñcowa – najni¿ej po³o¿ony
element p³aszcza. Musi byæ mocna
i sztywna, tak by uniemo¿liwiæ podwa¿e-
nie rolety z zewn¹trz. Czêsto uzupe³nia
siê j¹ o poziome, poprzeczne wzmocnie-
nie zwane stopk¹. 

Kaseta – musi byæ odporna na próbê
otwarcia i przekrêcenia rêcznie walca. Mo-
dele z napêdem elektrycznym powinny
byæ wyposa¿one w silnik o konstrukcji
uniemo¿liwiaj¹cej obracanie nim, jeœli nie
jest sterowany z wnêtrza pomieszczenia. 

Rolety wewnêtrzne
Nie s¹ nara¿one na wp³yw zewnêtrz-

nych warunków atmosferycznych, nie za-
bezpieczaj¹ te¿ przed w³amaniem. St¹d

ich budowa mo¿e byæ znacznie prostsza,
a konstrukcja mniej masywna. Najtañsz¹
zas³on¹ jest roleta wykonana z pasa tkani-
ny �. Stosowana jest bawe³na w ró¿nych
kolorach i wzorach, jej trwa³oœci sprzyja
impregnacja i wzmocnienie zapobiegaj¹-
ce strzêpieniu siê krawêdzi. Materia³ zwi-
jany jest na walcu (dziêki sprê¿ynom),
który mo¿na ukryæ w listwie przys³aniaj¹-
cej górn¹ krawêdŸ okna. Dolny brzeg ma-
teria³u wyposa¿ony jest w poprzeczkê,
której koñce mo¿na zahaczaæ o zaczepy
przymocowane do boków oœcie¿nicy
okna. Umo¿liwia to ustawienie rolety
w jednym z kilku (dwóch – trzech) usta-
lonych wczeœniej po³o¿eñ. Rolety te nie
stanowi¹ szczelnej zas³ony okna a jedynie
filtruj¹ strumieñ œwietlny. 

Dro¿sze modele rolet wewnêtrznych
powielaj¹ rozwi¹zanie zastosowane w ze-
wnêtrznych – p³aszcz porusza siê w pro-
wadnicach zamocowanych do bocznych
krawêdzi okna. Stosowane s¹ lekkie szyny
aluminiowe lub z tworzyw sztucznych,
najczêœciej dopasowane do konkretnego
modelu okna. Rozwi¹zanie to ma dwie za-
lety: szczelnie chroni przed przenika-
niem œwiat³a i pozwala bezstopniowo
ustawiaæ os³onê w dowolnej pozycji. Ce-
cha ta jest szczególnie przydatna
w oknach po³aciowych oraz wszystkich
umieszczonych wysoko – roletê ³atwo jest
przesun¹æ pos³uguj¹c siê dr¹¿kiem. 

W roletach z bocznymi prowadnica-
mi stosowane s¹ materia³y plisowane �
(z³o¿ony w harmonijkê materia³ rozci¹ga
siê wraz z wyd³u¿aniem zas³onki) oraz
pokryte warstw¹ nieprzepuszczaj¹c¹ cie-
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� Rolety wewnêtrzne wykonuje siê najczêœciej z tkaniny (fot. Akant) 

� Roletê plisowan¹ mo¿na zastosowaæ
w oknie o dowolnym kszta³cie (fot. Helios)

Ka¿da roleta odstrasza z³odzieja, który
nie wie, w jakim stopniu jest odporna na
próbê w³amania. Jednak najlepsz¹ i rzeczy-
wist¹ ochronê daj¹ modele  antyw³amaniowe
z atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.   



p³a i ca³kowicie nieprzepuszczaj¹ce œwia-
t³a. Te ostatnie wykorzystywane s¹ w mo-
delach tzw. przyciemniaj¹cych i zaciem-
niaj¹cych. Specjalna konstrukcja prowad-
nic tak¿e uniemo¿liwia przenikanie œwia-
t³a. Urz¹dzenia te mog¹ byæ stosowane
tam, gdzie konieczna jest ca³kowita ciem-
noœæ, np. w ciemniach, czy sypialniach
osób chorych.  

¯aluzje
Stosowane s¹ tylko we wnêtrzach.

W przeciwieñstwie do rolet pozwalaj¹
kontrolowaæ kierunek i iloœæ wpadaj¹cego
œwiat³a bez utraty wzrokowego kontaktu
z otoczeniem. 

¯aluzje poziome
Wykonywane s¹ prawie wy³¹cznie

z ustawionych równolegle kilkucentyme-
trowej szerokoœci pasków, tzw. lamelek
aluminium lub tworzyw sztucznych
w ró¿nych kolorach (mo¿liwy jest inny
kolor od zewn¹trz, inny zaœ od œrodka po-
mieszczenia), sporadycznie z drewna. La-
melki po³¹czone s¹ systemem cienkich,
mocnych linek. Sterowanie ustawieniem
odbywa siê z pomoc¹ ciêgie³, elastycz-
nych wa³ków i pokrête³. W modelach
dro¿szych lamelki zamocowane s¹

w dwóch równolegle ustawionych pro-
wadnicach. Sterowanie ustawieniem od-
bywa siê dziêki systemowi popychaczy
i mo¿e byæ wspomagane si³ownikami
elektrycznymi. ¯aluzje tego typu mog¹
byæ pod³¹czone do systemu domowej au-
tomatyki pogodowej. 

¯aluzje mo¿na ca³kowicie podnosiæ
i opuszczaæ, korzysta siê jednak z tej mo¿-
liwoœci sporadycznie. Znacznie czêœciej
pozostaj¹ ca³y czas roz³o¿one a u¿ytkow-
nicy steruj¹ jedynie iloœci¹ wpadaj¹cego
do niego œwiat³a. Odbywa siê to dziêki
mo¿liwoœci bezstopniowego ustawiania
lamelek pod dowolnym k¹tem. 

¯aluzje aluminiowe i z tworzywa mo-
g¹ byæ stosowane w ka¿dym pomieszcze-
niu. Poniewa¿ s¹ ma³o wra¿liwe na wil-
goæ, nadaj¹ siê doskonale równie¿ do
kuchni i ³azienki. 

Dawniej, w oknach starego typu, ¿a-
luzje by³y montowane miêdzy szybami.
Bardzo dobrze chroni³o to je przed ku-
rzem. Obecnie jedynym miejscem odpo-
wiednim do monta¿u jest wewnêtrzna
strona okna. Górne mocowanie ¿aluzji
przykrêca siê do jego ramy za poœrednic-
twem odpowiednich wsporników. O ile w
przypadku okien drewnianych nie stano-
wi to wiêkszego problemu, w oknach
z PVC, aluminiowych czy z fiberglasu,
miejsca w których znajd¹ siê wkrêty nale-
¿y skonsultowaæ z producentem danego
okna. Mo¿e siê bowiem zdarzyæ, ¿e natra-
fimy na wzmocnienie lub naruszymy ci¹-
g³oœæ uszczelnienia. W efekcie prowadzi
to do uszkodzenia okna i do utraty gwa-
rancji. 

¯aluzje, oprócz mo¿liwoœci regulowa-
nia iloœci œwiat³a wpadaj¹cego do wnêtrz,
mog¹ pe³niæ rolê bariery cieplnej. Wtedy
lamelki pokryte s¹ z jednej strony pow³o-
k¹ Thermostop. W zale¿noœci od jej
umiejscowienia mo¿liwa jest ochrona
przed ciep³em z zewn¹trz (w lecie) lub
przed ucieczk¹ energii z wnêtrza domu
(w zimie). 

Nowoœci¹ s¹ ¿aluzje montowane
w wewn¹trz szyb zespolonych �. La-
melki maj¹ szerokoœæ 15 mm i wykony-
wane s¹ z powlekanego, odpornego na
dzia³anie promieniowania UV alumi-
nium. ¯aluzje miêdzyszybowe mo¿na
zamontowaæ w oknach i drzwiach bal-
konowych z PVC, aluminium i drewna.
Warunek jest jeden: ze wzglêdu na wy-
magan¹ okreœlon¹ przestrzeñ miêdzy

szybami powinien to byæ pakiet min.
4/27/4.

¯aluzje najwygodniej jest umieszczaæ
w oknie podczas jego produkcji, ale mo¿-
liwe jest  te¿ montowanie ich w ju¿ istnie-
j¹cym.

¯aluzje pionowe
Do os³aniania du¿ych okien (g³ównie

w biurach) oraz wygradzania fragmentów
pomieszczeñ stosowane s¹ tzw. ¿aluzje
pionowe, zwane te¿ wertikalami. W roz-
wi¹zaniu tym zastosowano szereg piono-
wo zawieszonych pasów materia³u �.
Maj¹ one szerokoœæ kilkunastu centyme-
trów, czyli s¹ kilkakrotnie szersze od la-
melek tworz¹cych rolety poziome. Dolne
koñce wyposa¿one s¹ w specjalne obci¹¿-
niki, co ma zapobiegaæ ³opotaniu i prze-
mieszczaniu siê pasków. Górne koñce
mocuje siê do profilu metalowego, we
wnêtrzu którego mieszcz¹ siê mechani-
zmy zapewniaj¹ce ustawianie ca³ej zas³o-
ny. Mo¿liwy jest jednoczesny obrót pa-
sków - pozwala to na regulowanie iloœci
wpadaj¹cego do pomieszczenia œwiat³a,
oraz zwiniêcie ca³ej rolety. Napêd rolet
pionowych w wiêkszoœci modeli jest rêcz-
ny - u¿ytkownik ma do dyspozycji dwa
ciêg³a - jedno do ustawienia k¹ta pasków,
drugie do z³o¿enia wertikalu. W mode-
lach zas³aniaj¹cych bardzo du¿e okna sto-
suje siê napêd  elektryczny.   

�

Adresy producentów i orientacyjne ceny za-
mieszczamy w info rynku na str. 190
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� ¯aluzja miêdzyszybowa nie kurzy siê i nie
zabiera miejsca przed oknem (fot. Izoglas)

� ¯aluzje pionowe (fot. Akant) 


