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ROLETY WEWNÊTRZNE... 
...to tkaniny lub maty, które zwijane s¹ na
dr¹¿ku przytwierdzonym do okiennego
skrzyd³a, oœcie¿nicy, nadpro¿a lub œciany
powy¿ej oœcie¿a. Nowoczesne rolety mog¹
byæ montowane na ka¿dym rodzaju okna.
Poniewa¿ w skrzyd³ach z PVC lub alumi-
nium niewskazane jest wykonywanie
otworów, producenci oferuj¹ systemy,
które mo¿na montowaæ bez koniecznoœci
wiercenia dziur. Funkcj¹ rolet mo¿e byæ
zarówno ograniczenie iloœci œwiat³a przedo-
staj¹cego siê z zewn¹trz do pomieszczenia
(rolety standardowe), jak i niemal ca³kowi-

ROLETY, ¯ALUZJE, MARKIZY

Istnieje wiele sposobów, dziêki którym mo¿na chroniæ

mieszkanie przed nadmiarem s³onecznego œwiat³a.

S³u¿¹ do tego ¿aluzje, rolety oraz markizy. Iloœæ

dostêpnych wzorów, kolorów oraz materia³ów,

z których wykonane s¹ owe przes³ony jest naprawdê

bardzo du¿a. Dziêki temu mo¿na dobraæ je bez

problemu zarówno do kolorystyki elewacji, jak i do

charakteru wnêtrza, w którym bêd¹ zamontowane.

MAREK ¯̄ELKOWSKI
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te jego wyeliminowanie (rolety zaciemnia-
j¹ce).
Do wykonywania rolet wykorzystuje siê
najczêœciej materia³y bawe³niane lub polie-
strowe w ca³ej gamie kolorów i wzorów. Ma-
ty natomiast mog¹ byæ wykonane np. ze
s³omy, prêtów bambusowych, cienkich
listewek itp. 
Rolety zaopatruje siê w mechanizm ³añ-
cuszkowy lub sprê¿ynowy samoblokuj¹-
cy. Zwój materia³u mo¿e byæ odkryty lub
ukryty w kasecie. W przypadku drugiego
z tych rozwi¹zañ mo¿na zamontowaæ do-
datkowo prowadnice, dziêki którym ma-
teria³ dobrze przylega do okna. W role-
tach zaciemniaj¹cych prowadnice te wy-
posa¿one s¹ w dodatkowe uszczelki nie-
przepuszczaj¹ce œwiat³a, a materia³ pokry-
ty jest specjaln¹ pow³ok¹, która czyni go
nieprzenikliwym dla promieni s³onecz-
nych.
Coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywaj¹
ostatnio rolety marszczone (plisowane).
Materia³ nie jest w nich zwijany w ru-
lon, ale uk³ada siê w równe fa³dy. Po-
dobnie jak zwyk³e rolety mog¹ one zwi-
saæ swobodne lub poruszaæ siê w pro-
wadnicach. Dziêki temu istnieje mo¿li-
woœæ ich stosowania równie¿ w oknach
po³aciowych. Od strony szyby rolety

plisowane mog¹ byæ pokryte pow³ok¹
thermostop, zmniejszaj¹c¹ iloœæ przeni-
kaj¹cego ciep³a nawet o 50%. Rolety pli-
sowane mo¿na stosowaæ w oknach
o nietypowych kszta³tach np. okr¹-
g³ych. Ich niew¹tpliw¹ zalet¹ jest rów-
nie¿ mechanizm, który pozwala na od-
czepienie ich od górnej krawêdzi i œci¹-
gniêcie w dó³. Na oknie powstaje wów-
czas rodzaj zazdrostki. Rolety we-
wnêtrzne mog¹ byæ wykonane równie¿
z tkanin SOLITS lub SCREEN (z bar-
dzo gêst¹ siatk¹). Pozwalaj¹ one na swo-
bodny przep³yw powietrza, chroni¹
przed owadami i py³kami, a jednocze-
œnie poch³aniaj¹ i odbijaj¹ ponad 80%
promieni s³onecznych. Dziêki temu
pomieszczenie siê nie nagrzewa. 
Bardzo modne s¹ równie¿ rolety rzym-
skie. Wytwarza siê je poprzez wszycie
(w regularnych odstêpach, w poprzek
zas³ony) cienkich listewek lub prêtów.
Podczas podci¹gania tego typu rolety
(montuje siê je do œciany lub sufitu) ma-
teria³ uk³ada siê w regularne fa³dy.

ROLETY ZEWNÊTRZNE... 
...zapewniaj¹ skuteczn¹ ochronê przed pro-
mieniami s³oñca, zaciemnienie oraz
zmniejszenie ha³asu przy intensywnych
opadach deszczu lub gradu. W czasie ch³od-
nych dni s¹ równie¿ skuteczn¹ barier¹
chroni¹c¹ pomieszczenia mieszkalne przed
utrat¹ ciep³a. Mog¹ tak¿e stanowiæ skutecz-
n¹ przeszkodê powstrzymuj¹c¹ w³amywa-
czy (je¿eli s¹ odpowiednio wzmocnione).
Rolety zewnêtrzne s¹ ³atwe w u¿ytkowaniu,
gdy¿ ich podnoszenie lub opuszczenie nie
wymaga otwierania okna. 
P³aszcz, czyli najwa¿niejsza czêœæ rolety ze-
wnêtrznej sk³ada siê z po³¹czonych ze sob¹
poziomych listew. Po³¹czenie jest ruchome
i umo¿liwia nawijanie rolety na wa³ scho-
wany w kasecie umieszczonej w górnej czê-
œci okna. P³aszcz rolety przesuwa siê wzd³u¿
otworu okiennego po prowadnicach z PVC,
aluminium lub ze stali (szczególnie poleca-
ne w przypadku rolet antyw³amaniowych).

Maty mmog¹ bbyæ wwykonane nnp. zze ss³omy, pprêtów bbambusowych, ccienkich llistewek iitp.

Do rrolet wwewnêtrznych wwykorzystuje ssiê nnajczêœciej mmateria³y bbawe³niane llub ppoliestrowe ww cca³ej
gamie kkolorów ii wwzorów
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Coraz wwiêksz¹ ppopularnoœæ zzdobywaj¹
ostatnio rrolety mmarszczone ((plisowane)
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Rolety rrzymskie mmaj¹ wwszyte ((w rregularnych
odstêpach, ww ppoprzek mmateria³u) ccienkie llistewki
lub pprêty. PPodczas ppodci¹gania ttego ttypu rrolety
materia³ uuk³ada ssiê ww rregularne ffa³dy
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Je¿eli zale¿y nam na oszczêdnoœciach, to warto wybraæ takie
rolety zewnêtrzne, których lamele wype³nione s¹ materia³em
izolacyjnym
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Listwy rolet zewnêtrznych wykonuje siê
z aluminium, PVC, drewna lub ze stali.
Ostatnie stanowi¹ doskona³e zabezpiecze-
nie mieszkania przed z³odziejami, ale s¹
ciê¿kie (musi je obs³ugiwaæ odpowiednio
silny mechanizm) oraz drogie. Sporo trzeba
zap³aciæ równie¿ za rolety drewniane, ale
ich wygl¹d z pewnoœci¹ usatysfakcjonuje
mi³oœników stylowych elewacji. Dosyæ ta-
nie i lekkie s¹ listwy z PVC, ale nie s¹ one,
niestety, zbyt trwa³e. Zdecydowanie najczê-
œciej u¿ywanym materia³em jest alumi-
nium. Wykonane z niego profile mog¹ byæ
otwarte lub dwuœcienne. W drugim przy-
padku ich œrodek wype³niany jest piank¹
poliuretanow¹, co podnosi izolacyjnoœæ ter-
miczn¹. Profile aluminiowe i stalowe po-
krywane s¹ najczêœciej piecowo grub¹ war-
stw¹ lakieru. Oferowana przez producen-
tów gama kolorów jest naprawdê bardzo
du¿a i pozwala dobraæ barwê do wystroju
elewacji domu (mo¿na równie¿ uzyskaæ
fakturê drewna).

Listwy ¿aluzji zewnêtrznych mog¹ byæ pe³-
ne lub perforowane. Perforacja ta oprócz
walorów czysto u¿ytkowych (doœwietlanie
pomieszczeñ oraz ich delikatna wentylacja)
ma równie¿ wartoœæ dekoracyjn¹. Otworki
o ró¿nej wielkoœci mog¹ bowiem tworzyæ na
powierzchni rolety rozmaite wzory. 
Walec do nawijania p³aszcza ukryty jest
w kasecie z PVC lub aluminium, któr¹
montuje siê tu¿ nad oknem lub na mu-
rze ponad otworem okiennym. Prowad-
nice przytwierdza siê do ramy lub ele-
wacji budynku. Roleta, której prowad-
nice przytwierdzone s¹ do muru, lepiej
spe³nia zadanie izolacji termicznej po-
niewa¿ oddziela j¹ od szyby grubsza
warstwa powietrza. 

Rolety mog¹ byæ podnoszone i opuszczane
rêcznie lub za pomoc¹ silniczka elektrycz-
nego. Dla rolet standardowych, które s¹ do-
syæ lekkie (10 kg), w pe³ni wystarczaj¹cy jest
mechanizm rêczny z zastosowaniem taœmy.
Rolety wiêksze wymagaj¹ natomiast zwija-
cza z korbk¹. Znacznie wygodniejszy, ale
dro¿szy jest napêd elektryczny. Najprostsza
jego odmiana uruchamiana jest w³¹czni-
kiem œciennym. Na rynku dostêpne s¹ rów-
nie¿ napêdy sterowane za pomoc¹ pilota.
Rolety zewnêtrzne mo¿na tak¿e zaopatrzyæ
w sterowniki, które reguluj¹ po³o¿enie
przes³ony w zale¿noœci od takich czynni-
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Rolety rrzymskie mmog¹ bbyæ rrównie¿
wykonywane zze ss³omianych mmat

Oferowana
przez pproducentów
gama kkolorów rro-
let zzewnêtrznych
jest nnaprawdê bbar-
dzo ddu¿a ii pozwala
dobraæ bbarwê ddo
wystroju eelewacji
domu
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Roleta sstandardowa zzewnêtrzna nna mmur
– przeznaczona do zamontowania na murze lub we
wnêce okiennej. Stosowana, gdy jest wykonany
otwór okienny, zamontowana we wnêce przes³ania
górn¹ czêœæ szyby.

Roleta ww skrzynce zzespolonej

z oknem – skrzynka wykonana

z PVC instalowana jest podczas

wymiany okna. Mo¿e mieæ nawet 20 cm wysokoœci i dosyæ znacznie zmniej-

szyæ powierzchniê okna. 

Roleta ww systemie ppodtynkowym – montowana we
wnêce okiennej (ponad lini¹ okna) po wymurowaniu
otworu okiennego. Skierowana na zewn¹trz p³aszczy-
zna kasety jest pokryta p³yt¹, do której bardzo dobrze
przylega tynk. Po otynkowaniu elewacji kaseta jest nie-
widoczna.

Rolety ww systemie RRKS ttzw. nnadpro¿owe – kaseta wy-

stêpuje w postaci ceramicznego nadpro¿a przygotowy-

wanego na zamówienie lub jest to kaseta styropianowa

wzmacniana prêtami stalowymi montowana nad nad-

pro¿em. Tutaj kaseta równie¿ jest niewidoczna. 

Kaseta zz wa³em
na kktóry nnawija-
na jjest rroleta
zewnêtrzna mmo-
¿e bbyæ pprzymo-
cowana ddo eele-
wacji
lub uukryta ppod
tynkiem
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Opuszczenie rolet na czas wyjazdu wakacyjnego mo¿e mieæ
fatalne skutki dla roœlin znajduj¹cych siê w domu, które zostan¹
pozbawione œwiat³a
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ków jak: si³a wiatru, temperatura (zewnêtrzna lub wewnêtrzna), opady, na-
s³onecznienie. 
Niektórzy producenci oferuj¹ rolety zewnêtrzne zasilane bateri¹ s³oneczn¹.
Eliminuje to koniecznoœæ pod³¹czania ich mechanizmu do zewnêtrznego
Ÿród³a zasilania. Na³adowana bateria umo¿liwia wykonanie 90 pe³nych cy-
kli pracy rolety. Niezwykle wa¿ne jest równie¿ to, ¿e specjalne zabezpiecze-
nie uniemo¿liwia ca³kowite roz³adowanie siê baterii  (nawet przy bardzo
niskim poziomie energii mo¿liwe jest wiêc podniesienie rolety). 
Wiele firm oferuje rolety po³¹czone z ró¿nokolorowymi siatkami zabezpie-
czaj¹cymi pomieszczenia mieszkalne przed owadami. Siatki te maj¹ osob-
ny napêd i mog¹ byæ pod³¹czone do systemu automatycznego sterowania. 
Rolety antyw³amaniowe musz¹ mieæ atest Instytutu Mechaniki Precyzyj-
nej. Ich p³aszcz (pancerz) wykonany jest z nierdzewnej stali, z ekstrudowa-
nego aluminium lub aluminium wype³nionego dwukomponentow¹ ¿ywi-
c¹. Dodatkowym zabezpieczeniem s¹ specjalne elementy chroni¹ce przed
wyrwaniem z prowadnic oraz podniesieniem ¿aluzji z zewn¹trz. Prowadni-
ce rolet antyw³amaniowych powinny byæ zakotwione jak najg³êbiej w mu-
rze,  a same rolety wyposa¿one w rygle, zamek oraz blokady antywywa¿e-
niowe. Wszystko to zwiêksza ciê¿ar przes³ony, dlatego napêdzana jest ona
silnikiem elektrycznym. 
W oknach dachowych mo¿na równie¿ zamontowaæ rolety zewnêtrzne, któ-
re z powodzeniem zabezpieczaj¹ szyby przed uszkodzeniami mechaniczny-
mi oraz chroni¹ poddasze przed ha³asem i nadmiernym nas³onecznieniem. 

¯ALUZJE... 
...pozwalaj¹ kontrolowaæ kierunek oraz iloœæ œwiat³a, które przedostaje siê
do wnêtrza domu. Dodatkow¹ zalet¹ tej przes³ony (spotykanej w dwóch od-
mianach: poziomej i pionowej) jest to, i¿ nie pozbawia ona domowników
kontaktu ze œwiatem zewnêtrznym. Przez okna z ¿aluzjami w dalszym ci¹-
gu mo¿na obserwowaæ to, co dzieje siê na zewn¹trz mieszkania (z wyj¹t-
kiem najbardziej skrajnych wychyleñ). 
¯aluzje poziome sk³adaj¹ siê z u³o¿onych horyzontalnie listewek (lameli),
które po³¹czone s¹ systemem sznurków lub ¿y³ek, a tak¿e z szyny, sznurka
s³u¿¹cego do podnoszenia i dr¹¿ka umo¿liwiaj¹cego zmianê k¹ta nachyle-
nia. Najbardziej popularne s¹ ¿aluzje aluminiowe (szerokoœæ 16, 25,
50 mm), dostêpne w ca³ej gamie kolorów (oko³o 200). Na rynku dostêpne
s¹ tak¿e ¿aluzje z lamelami z drewna (szerokoœæ 25, 50 mm), tworzywa
sztucznego oraz papieru (nietrwa³e). Pierwsze z nich s¹ bardzo modne, ale
z racji sporego ciê¿aru nie nadaj¹ siê do zastosowania w bardzo du¿ych
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W ooknach ddachowych mmo¿na rrównie¿ zzamontowaæ rrolety zzewnêtrzne, kktóre
chroni¹ sszyby mm.in. pprzed uuszkodzeniami mmechanicznymi
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oknach. Warto te¿ wzi¹æ pod uwagê, ¿e
drewno nie jest surowcem tanim. Na ¿a-
luzje o du¿ych powierzchniach znacznie
lepiej nadaj¹ siê lekkie materia³y takie jak
aluminium lub plastik. Trzeba jednak pa-
miêtaæ, ¿e drugi z nich jest stosunkowo
ma³o odporny na dzia³anie wysokich tem-
peratur i z ca³¹ pewnoœci¹ nie nadaje siê
do zastosowania w ¿aluzjach, które maj¹
przes³aniaæ okno od strony po³udniowej
i po³udniowo-wschodniej. D³ugotrwa³e
oddzia³ywanie gor¹cych, s³onecznych
promieni ju¿ po jednym letnim sezonie
mo¿e doprowadziæ do odkszta³cenia siê
lameli, a w konsekwencji do koniecznoœci
wymiany  ¿aluzji. 
Najbardziej rozpowszechnione s¹ ¿aluzje,
których listewki utrzymywane s¹ dziêki
konstrukcji z linek. Dziêki niej lamele mo-
g¹ byæ podci¹gane oraz ustawiane pod wy-
branym k¹tem. Bardziej solidne i praktycz-
ne s¹ ¿aluzje w prowadnicach bocznych.
Utrzymuj¹ one listewki przy szybie w ka¿-
dej pozycji okna. Szczególnie istotne jest to
w przypadku okien dachowych. 
Poniewa¿ pomieszczenia na poddaszach s¹
szczególnie nara¿one na oddzia³ywanie

s³oñca, wielu producentów pokrywa ¿aluzje
do okien po³aciowych pow³ok¹ thermostop,
dziêki której wnêtrze mieszkania chronione
jest latem przed przegrzaniem. Zim¹ ta sa-
ma pow³oka mo¿e zatrzymywaæ ciep³o we-
wn¹trz domu. 
¯aluzje poziome montuje siê na okiennym
skrzydle lub przymocowuje do nadpro¿a.
Niektóre firmy umieszczaj¹ lamelki w prze-
strzeni miêdzyszybowej. 
¯aluzje pionowe tzw. wertikale stosowane
by³y pocz¹tkowo niemal wy³¹cznie w biu-
rach. Jednak rosn¹cy wybór tkanin i wzo-
rów stosowanych do ich produkcji sprawi³,
¿e coraz czêœciej mo¿na je spotkaæ w miesz-
kaniach. ¯aluzje pionowe mog¹ pe³niæ wie-
le funkcji. Pozwalaj¹ na regulacjê iloœci
œwiat³a dostaj¹cego siê do pomieszczenia,
z powodzeniem pe³ni¹ te¿ rolê zas³on, a na-
wet elementów rozdzielaj¹cych przestrzeñ. 
Wertikale wykonywane s¹ z bardzo trwa-
³ych i odpornych na p³owienie tkanin, któ-
re maj¹ w³aœciwoœci antyelektrostatyczne.
Niektórzy producenci zamiast tkanin pro-
ponuj¹ PVC. Pasy ¿aluzji pionowych (naj-
czêœciej szerokoœci: 63, 89, 100, 127 mm)
mo¿na obracaæ za pomoc¹ ³añcuszka i odsu-

waæ na bok podobnie jak zas³ony. Wertika-
le montuje siê do œciany, sufitu lub nadpro-
¿a. Mog¹ byæ wolno wisz¹ce (tylko górna
szyna), albo te¿ prowadzone sprê¿yœcie
(z wykorzystaniem drugiej, dolnej szyny). 
¯aluzje obs³ugiwane s¹ najczêœciej rêcznie,
ale wielu producentów oferuje równie¿
mo¿liwoœæ pod³¹czenia do tych przes³on
sterowania elektrycznego, a nawet czujni-
ków reguluj¹cych po³o¿enie lameli w zale¿-

REKLAMA

¯aluzje ppoziome mmog¹ bbyæ wwykonane zz ddrewna
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noœci od iloœci œwiat³a przedostaj¹cego siê
do pomieszczeñ mieszkalnych. 

MARKIZY... 
...wykorzystywane s¹ coraz czêœciej
w mieszkaniach i domach. Ten typ przes³o-
ny doskonale chroni przed pal¹cymi pro-
mieniami s³oñca oraz deszczem, a jednocze-
œnie stanowi ciekawy element dekoracyjny.
Jedyn¹ wad¹ markiz jest ich ma³a odpor-
noœæ na silne podmuchy wiatru (mog¹ one
zarówno rozerwaæ poszycie jak i zniszczyæ
konstrukcjê noœn¹). 
Ze wzglêdu na miejsce ich zamontowania
wyró¿niamy markizy: 

balkonowe przeznaczone do os³aniania
nas³onecznionych okien balkonów, loggii
oraz ma³ych tarasów. Maj¹ zwijane poszycie
i sta³¹ konstrukcjê metalow¹ w kszta³cie
daszka podpartego pionowymi podporami, 

tarasowe o wysiêgu do 3,5 m i d³ugoœci
maksymalnej do 7 m. Stosowane do os³a-
niania du¿ych tarasów oraz ogródków. Ich
sk³adane przegubowo ramiona maj¹ regulo-
wany k¹t nachylenia oraz poszycie z impre-
gnowanego materia³u. 

koszowe maj¹ pó³okr¹g³y kszta³t. Stosu-
je siê je najczêœciej do ozdabiania okien, wi-
tryn sklepowych, ale bardzo dobrze wygl¹-
daj¹ równie¿ nad wejœciami do domów.
Markizy koszowe mog¹ byæ sta³e lub sk³a-
dane. 
Poszycie markiz wykonuje siê najczêœciej
z impregnowanej tkaniny akrylowej odpor-
nej na rozerwania i p³owienie oraz nieprze-
puszczaj¹cej wody i promieni UV. Poszycie
markiz koszowych wykonywane jest nato-
miast dosyæ czêsto z folii zbrojonej. Wzor-
nictwo pokryæ trudno uznaæ za szczególnie
wyszukane. Tkaniny s¹ przewa¿nie jedno-
barwne lub ozdobione równoleg³ymi pasa-
mi w ró¿nych kolorach. 
Uwaga! Nie nale¿y zwijaæ markiz, gdy s¹
mokre. Mo¿e to bowiem prowadziæ do roz-
woju pleœni. 
Markizy tarasowe mocowane s¹ do stalo-
wych belek przytwierdzonych w wielu
punktach do elewacji domu. Markizy bal-
konowe maj¹ zazwyczaj tylko dwa punkty
mocowania do œciany, gdy¿ ich konstrukcje
wzmacniaj¹ dodatkowo pionowe s³upki
podpieraj¹ce daszek. Konstrukcja przes³o-
ny wykonana jest z malowanego proszkowo
aluminium. Odpowiednie naprê¿enie ma-
teria³u zapewnia sprê¿ynowy naci¹g bocz-
nych ramion. Rozwijanie i zwijanie marki-
zy mo¿e odbywaæ siê za pomoc¹ taœmy,
korbki lub silniczka elektrycznego. Tkani-

nê nawija siê na walec, który mo¿e byæ od-
s³oniêty, albo te¿ schowany w pó³kasecie,
kasecie lub pod ochronnym daszkiem. Ste-
rowanie elektryczne uruchamiane jest przy
pomocy klawiszy zamontowanych w œcia-
nie lub pilota. Bardzo dobrze sprawdza siê
te¿ automatyka. Mo¿na zastosowaæ ca³¹ ga-
mê sterowników, które w zale¿noœci od
warunków atmosferycznych (si³y wiatru,
nas³onecznienia,
opadów) bêd¹ zwi-
ja³y lub rozwija³y
przes³onê.
Markizy przezna-
czone do okien po-
³aciowych wygl¹-
daj¹ nieco inaczej
ni¿ te stosowane
w zwyk³ych oknach.
Wykonane s¹ z wy-
trzyma³ego, odpor-
nego na czynniki
a t m o s f e r y c z n e
tworzywa, które
ma strukturê tka-
niny.  Delikatna
i bardzo wytrzy-
ma³a siateczka od-
bija padaj¹ce na
ni¹ promienie s³o-
neczne zapobiega-
j¹c nagrzewaniu
siê szyby. Zalet¹
u¿ywania markiz
jest to, ¿e chroni¹c
przed s³oñcem nie
zas³aniaj¹ widoku
za oknem. 

Markizy do okien po³aciowych montuje siê
na zewn¹trz nad oknem, ale rozsuwa siê j¹
od wewn¹trz. Jeszcze do niedawna mo¿na
to by³o robiæ tylko rêcznie, ale na rynku po-
jawi³y siê niedawno markizy, które dziêki
ogniwom s³onecznym nie wymagaj¹ dodat-
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kowego Ÿród³a zasilania i mog¹ byæ stero-
wane pilotem. Przy ca³kowicie na³adowa-
nym ogniwie markiza mo¿e byæ zwijana
i rozwijana 100 razy i podobnie jak w przy-
padku rolet zewnêtrznych niemo¿liwe jest
ca³kowite roz³adowanie baterii. Zawsze po-
zostaje w niej taka iloœæ energii, która
umo¿liwia zwiniêcie przes³ony. 

MOMENT WYBORU... 
...os³on przeciws³onecznych powinien
byæ poprzedzony dok³adn¹ analiz¹ po-
trzeb oraz zasobnoœci portfela. Na rynku
istnieje bowiem bogactwo ró¿nych roz-
wi¹zañ, a ochrona przed s³oñcem nie za-
wsze wymaga stosowania tych najdro¿-
szych i najbardziej zaawansowanych tech-
nicznie.
Je¿eli potrzebujemy ochrony przed s³oñ-
cem tylko w jednym pokoju, albo w nie-
wielkiej czêœci domu, warto pomyœleæ
o roletach wewnêtrznych lub ¿aluzjach,
gdy¿ zamontowanie os³on zewnêtrznych
tylko przy niektórych oknach mo¿e spra-
wiæ, ¿e elewacja domu nie bêdzie wygl¹-
da³a harmonijnie. Rolety wewnêtrzne
oraz ¿aluzje s¹ wprawdzie stosunkowo ta-
nie, ale warto pamiêtaæ, ¿e wybieraj¹c
produkty „z górnej pó³ki” musimy siê li-
czyæ ze sporymi wydatkami. Zalet¹ ¿alu-
zji i rolet wewnêtrznych jest równie¿ to,
¿e ich monta¿ nie wymaga sprowadzania
specjalistycznych ekip.
Chc¹c umieœciæ rolety lub ¿aluzje
w oknie uchylnym warto zainwestowaæ
w takie, które maj¹ boczne prowadnice
powoduj¹ce, ¿e os³ony przylegaj¹ do
szyb w ka¿dej pozycji w jakiej usta-
wione jest okienne skrzyd³o (niektórzy

producenci okien oferuj¹ ¿aluzje
umieszczone wewn¹trz szyby zespolo-
nej).
Skutecznymi przes³onami chroni¹cymi
mieszkanie przed przegrzaniem s¹ mar-
kizy, ale poniewa¿ w wiêkszoœci wypad-
ków s¹ to konstrukcje dosyæ ciê¿kie, ich
wybór i monta¿ nale¿y skonsultowaæ ze
specjalist¹.

Warto pamiêtaæ, ¿e rolety zewnêtrzne
oprócz ochrony przed s³oñcem, mog¹
zapewniæ równie¿ domowi bezpieczeñ-
stwo. Aby jednak rolety chroni³y przed
w³amywaczami musz¹ byæ odpowiednio
wzmocnione i zabezpieczone na etapie
produkcji (zwyk³ych rolet nie mo¿na
przekszta³ciæ po czasie w antyw³ama-
niowe).                                               
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mit Wewnêtrzne rrolety mmateria³owe ttylko oograniczaj¹ iiloœæ œœwiat³a ddocieraj¹cego ddo ppomieszczeñ

i ppodobnie jjak zzas³onki jjedynie ffiltruj¹  œœwiat³o.

Na rynku dostêpne s¹ rolety zaciemniaj¹ce, które dziêki specjalnej budowie (ich prowadnice

wyposa¿one s¹ w uszczelki) oraz w³aœciwoœciom materia³u zasuwanego na szybê (tkanina pokryta

jest warstw¹  nieprzepuszczaj¹c¹ œwiat³a) pozwalaj¹ na ca³kowite odizolowanie pomieszczenia od

œwiat³a p³yn¹cego z zewn¹trz. Warto pomyœleæ o takich roletach szczególnie wówczas, kiedy mamy

ma³e dzieci, które musz¹ spaæ w ci¹gu dnia lub jeœli rytm naszej pracy wymaga odpoczynku

podczas dnia.

mit Montowanie rrolet zzewnêtrznych ww starszych bbudynkach jjest ttrudne ii wymaga wwielu

przeróbek.

Rolety zewnêtrzne mo¿na stosowaæ bez najmniejszych ograniczeñ we wszystkich rodzajach

otworów (okien i drzwi), zarówno w budynkach ju¿ istniej¹cych jak i dopiero wznoszonych,

a inwestycja taka nie stwarza wiêkszych problemów technicznych. 

mit Czyszczenie ¿¿aluzji jjest ppracoch³onne, wwymaga wwiele wwysi³ku ii zzajmuje ddu¿o cczasu.

Istniej¹ firmy, które oferuj¹ czyszczenie ¿aluzji pionowych i poziomych technik¹

ultradŸwiêkow¹. Specjalistyczne urz¹dzenia gwarantuj¹ dok³adne wyczyszczenie nie tylko

lameli, ale te¿ wszystkich elementów przes³ony.

mit ¯aluzje ss¹ pproduktem ww ppe³ni bbezpiecznym.

Dla doros³ych z ca³¹ pewnoœci¹ tak! Nale¿y jednak pamiêtaæ, aby w przypadku ¿aluzji ze

sznureczkami ograniczyæ do nich dostêp dzieciom. Jak podaje Federacja Konsumentów

w latach 1991-2000 w USA zanotowano wœród dzieci w wieku od 9 do 17 miesiêcy a¿ 160

przypadków uduszenia spowodowanych linkami od ¿aluzji.
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