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Okna
Okna to oprócz drzwi wejœciowych

tradycyjna droga dla z³odzieja. Ich produ-
cenci dok³adaj¹ wiêc starañ, aby stanowi-
³y coraz skuteczniejsz¹ przeszkodê. Wa¿-
ne s¹ przy tym nie tylko same szyby, ale
te¿ zabezpieczenia przeciwwywa¿eniowe.

Szyby
W celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa

stosuje siê coraz powszechniej zespolone
szyby przeciww³amaniowe. S¹ to szyby
laminowane o zwiêkszonej odpornoœci na
próby mechanicznego rozbicia.

Spoœród wielu klas szyb tylko niektó-
re spe³niaj¹ okreœlone wymagania, jeœli
chodzi o zwiêkszenie bezpieczeñstwa. 
I tak zwiêkszon¹ odpornoœci¹ na w³ama-
nie charakteryzuj¹ siê szyby klas od P3A
do P5A, zaœ szyby antyw³amaniowe maj¹

klasê od P6B do P8B. Przyk³adowo, szyby
klasy P4A s¹ odporne na próbê ataku z ze-
wn¹trz odpowiadaj¹c¹ trzykrotnemu ude-
rzeniu szyby przez kulê stalow¹ o masie
4,11 kg, spadaj¹c¹ z wysokoœci 9 metrów.
Mog¹ one zast¹piæ kraty o oczkach 
150 mm wykonane z drutu stalowego 
o œrednicy 10 mm. Zaœ szyby najwy¿szej
klasy musz¹ wytrzymaæ ponad 70 ude-
rzeñ siekier¹ o masie 2 kg.

Zastosowanie szyb przeciww³amanio-
wych pozwala wyeliminowaæ kraty lub
rolety zewnêtrzne.

Zabezpieczenia przeciwwywa¿eniowe
To kolejne elementy utrudniaj¹ce do-

stanie siê do domu przez okna; oferowane
s¹ przez producentów w standardzie lub
na zamówienie.

Zabezpieczenia standardowe to m. in.
nak³adki na dolne zawiasy uniemo¿li-
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wiaj¹ce podwa¿enie i wyjêcie skrzyd³a.
Oprócz tego stosuje siê wk³adki zapobie-
gaj¹ce rozwierceniu trzpienia klamki oraz
trzpienie i zaczepy przeciwwywa¿enio-
we. Maj¹ one kszta³t grzybka, dziêki cze-
mu lepiej ni¿ zwyk³e cylindryczne ³¹cz¹
skrzyd³o z oœcie¿nic¹.

Zamówiæ musimy klamkê z zam-
kiem; przekrêcenie kluczyka blokuje
klamkê w pozycji zamkniêtej, dziêki cze-
mu nie jest mo¿liwe otwarcie okna.
Zap³acimy równie¿ za dodatkowe zacze-

py przeciwwywa¿eniowe oraz za zasuwy
przeciwwywa¿eniowe. Tak¿e elektro-
niczne czujniki sygnalizuj¹ce próbê sfor-
sowania okna wymagaj¹ dop³aty.

Najczêœciej w oknach przeciww³ama-
niowych stosuje siê cztery stopnie zabez-
pieczenia mechanicznego �:
� stopieñ pierwszy – nak³adka na dolny
zawias, dolne zaczepy i trzpienie przeciw-
wywa¿eniowe, klamka z zamkiem oraz

wk³adka zapobiegaj¹ca rozwierceniu
trzpienia klamki;
� stopieñ drugi – oprócz wymienionych
wy¿ej zabezpieczeñ stosuje siê górny
trzpieñ grzybkowy;
� stopieñ trzeci – oprócz poprzednich s¹
te¿ boczne zaczepy i trzpienie przeciwwy-
wa¿eniowe;
� stopieñ czwarty – do zabezpieczeñ
stopnia pierwszego i drugiego dodaje siê
zaczepy oraz trzpienie przeciwwywa¿e-
niowe na ca³ym obwodzie okna.

Rolety zewnêtrzne
Wykonane z odpowiednich profili 

i prawid³owo osadzone rolety zewnêtrzne
mog¹ skutecznie ochroniæ nasz dom
przed w³amaniem przez okna. Dziêki ró¿-
nym kszta³tom skrzynek, w które zwijany
jest pancerz rolety oraz niemal dowolnym
kolorom roleta antyw³amaniowa nie szpe-
ci budynku.

Skrzynka
Skrzynka montowana jest bezpoœred-

nio nad oknem lub na murze; umieszczo-
ny wewn¹trz mechanizm nawojowy
umo¿liwia schowanie pancerza. Dziêki

ró¿nej konstrukcji skrzynek roletê mo¿na
zamontowaæ podczas budowy lub remon-
tu domu �a-e.

Rolety w systemie RKS – tzw. nad-
pro¿owe, s¹ przeznaczone do wbudowa-
nia w nadpro¿e w trakcie wznoszenia do-
mu. Monta¿ mo¿na przeprowadziæ 
w dwóch etapach. W pierwszym wmuro-
wuje siê sam¹ skrzynkê, zaœ w drugim –
po wstawieniu okien – instaluje siê pro-
wadnice pancerza i sam pancerz.

Rolety standardowe zewnêtrzne na
mur – stosuje siê je, gdy jest ju¿ wykona-
ny otwór okienny. Przeznaczone s¹ do za-
montowania na murze lub we wnêce
okiennej. W tym drugim przypadku
skrzynka przys³ania górn¹ czêœæ szyby.

Rolety w systemie podtynkowym –
równie¿ ten rodzaj rolet montuje siê we
wnêce okiennej po wymurowaniu otworu
okiennego. Skierowana na zewn¹trz
p³aszczyzna skrzynki jest pokryta p³yt¹ –
najczêœciej z we³ny drzewnej – do której
bardzo dobrze przylega tynk. Po otynko-
waniu na kolor elewacji skrzynka jest ca³-
kowicie niewidoczna. Rolety podtynkowe
montuje siê zarówno podczas wznoszenia,
jak i remontu budynku.

Roleta w skrzynce zespolonej 
z oknem – w tym przypadku skrzynka jest
zrobiona z tworzywa sztucznego – PVC.
Zale¿nie od typu i wielkoœci mo¿e mieæ
wysokoœæ nawet 20 cm. Z tego te¿ powodu
mo¿e nawet doœæ znacznie zmniejszyæ po-
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� Cztery stopnie zabezpieczeñ przeciwwywa-
¿eniowych

Roleta, aby pełniła funkcję antywłamaniową, musi mieć
najwyższą klasę odporności na agresję – E6. 
Oznacza to opieranie się przez 15−22 min. próbie włama−
nia przy użyciu narzędzi elektrycznych
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wierzchniê okna. Skrzynkê zespolon¹ in-
staluje siê podczas wymiany okien.

Pancerz
Jest to ta czêœæ rolety, która os³ania

szybê. Porusza siê w umieszczonych
wzd³u¿ okna prowadnicach, dziêki czemu
œciœle przylega do otworu okiennego unie-
mo¿liwiaj¹c podwa¿enie os³ony. Dodat-
kowym zabezpieczeniem jest usztywnio-
na dolna listwa koñcowa �. 

Pancerz mo¿e byæ wykonany z profili
stalowych lub aluminiowych o budowie
komorowej. Profile stalowe wype³niane s¹
¿ywic¹ epoksydow¹, zaœ aluminiowe –
piank¹ poliuretanow¹ lub ¿ywic¹. Z alu-
minium wytwarza siê te¿ profile ci¹gnio-
ne, pozbawione wype³nienia. S¹ one
znacznie ciê¿sze od komorowych, ale te¿
sztywniejsze.

Profile s¹ na ogó³ pokrywane piecowo
grub¹ pow³ok¹ lakieru o niemal dowol-
nym kolorze. Mo¿liwe jest te¿ uzyskanie
faktury drewna. 

Rolety mog¹ byæ prawo- i lewoskrêt-
ne. W prawoskrêtnych pancerz znajduje
siê w p³aszczyŸnie fasady; skrzynka jest
niewidoczna. Pomiêdzy oknem a pance-

rzem pozostaje przestrzeñ równa g³êbo-
koœci wnêki okiennej. W roletach lewo-
skrêtnych pancerz jest umieszczony we-
wn¹trz wnêki tu¿ przy szybie, zaœ od ze-
wn¹trz widoczna jest skrzynka.

Rolety dachowe
Rolety zewnêtrzne nie s¹ produkowa-

ne wy³¹cznie do okien umieszczanych 
w œcianach. Ich specjalne odmiany s³u¿¹
do zabezpieczania okien dachowych �.
W tym przypadku skrzynka nawojowa
znajduje siê na po³aci dachowej nad
oknem. Pancerz rolety porusza siê w pro-
wadnicach umieszczonych wzd³u¿ okna.
Umieszczone w dwóch trzecich wysoko-
œci zawiasy pozwalaj¹ na jego uchylenie
mimo opuszczonej rolety. Uwaga. Rolety
w oknach dachowych os³aniaj¹ szybê, ale
nie pe³ni¹ funkcji antyw³amaniowej. 

Sterowanie
Rolety przeciww³amaniowe podnosi

siê i opuszcza za poœrednictwem korby
lub silniczka elektrycznego. W tym dru-
gim przypadku mo¿liwe jest sterowanie
rêczne oraz pilotem; w razie awarii zasila-
nia roletê porusza siê korb¹.

Sterowanie rêczne – korb¹ jest mo¿-
liwe w przypadku rolet o wadze pancerza
nieprzekraczaj¹cej 25 kg.

Sterowanie elektryczne – jest coraz
czêœciej stosowane ze wzglêdu na wygodê
obs³ugi. W przypadku rolet o ciê¿arze
pancerza wiêkszym ni¿ 25 kg jest to jedy-
na mo¿liwoœæ sterowania.

Zabezpieczenia
Rolety przeciww³amaniowe sam¹

swoj¹ konstrukcj¹ utrudniaj¹ z³odziejowi
dostanie siê do wnêtrza. Mo¿na jednak
jeszcze bardziej zwiêkszyæ bezpieczeñ-
stwo, stosuj¹c dodatkowe blokady. 

O k n a  i  r o l e t y  z e w n ę t r z n e

e)

a)

c)

d)

b)

� Miejsce monta¿u skrzynki: a) standardowa
zewnêtrzna na mur; b)  zespolona z oknem; c)
montowana we wnêce okiennej; d) w systemie
podtynkowym; e) nadpro¿owa 

� Budowa rolety (fot. AiC)

walec

kaseta

p³aszcz

prowadnica

listwa koñcowa

Trzy w jednym
Szczególn¹ odmian¹ os³on s¹ rolety

typu kompakt, ³¹cz¹ce kilka funkcji.
N a j c z ê œ c i e j
spotykane jest
po³¹czenie ro-
lety zewnêtrz-
nej z moskitie-
r¹. Mo¿e byæ
dodany trzeci
element – we-
wnêtrzna role-
ta z tkaniny.

Pancerz rolety przeciwwłamaniowej może ważyć 
nawet 18 kg/m2

fot. Akka



Rygle rêczne – s¹ to metalowe zasuw-
ki z uchwytami z tworzywa sztucznego
montowane w dolnej listwie pancerza.

Automatyczny zamek – umieszczony
jest w dolnej listwie i blokuje pancerz po

ca³kowitym jego opusz-
czeniu, a odblokowuje au-
tomatycznie przy otwie-
raniu. Wspó³pracuje tyl-
ko z napêdem rêcznym.

� Roleta zewnêtrzna do okna dachowego (fot. Velux)

Firmy:
Rolety, kraty

ADAMS (22) 784 61 16 www.adams.zpr.pl

AKKA (22) 678 65 56 www.akka.com.pl

AIC (81) 532 18 82

BOB-ROLLO (58) 679 42 42 www.bobrollo.com.pl

ELERO (napêdy) (12) 653 53 28 www.elero.pl

GLASS-TEAM (22) 642 41 32 www.glassteam.com.pl

HIT PLUS (22) 665 03 47 www.hitplus.com.pl

JACKER (84) 664 10 66 www.jacker.com.pl

JAN GEBAUER (77) 464 48 58 www.gebauer.com.pl

JASIEÑSKI (WAREMA) (22) 812 05 09 www.markizy.pl

KRISPOL (61) 438 84 88 www.krispol.pl

MEGAL (22) 612 00 12 www.megal.pl

MTJ (61) 832 51 07 www.mtj.poznan.pl

NAJA PRODEX (22) 678 55 99 www.najaprodex.com.pl

OK-TEAM (22) 642 41 32 www.okteam.com.pl

ORLITA (12) 261 09 44 www.orlita.pl

ROLLGATE (58) 342 48 48 www.rollgate.gda.pl

ROLTOR (22) 811 31 65 www.roltor.com.pl

ROTTAR (71) 364 30 05 www.rottar.com.pl

SUN¯AL (32) 258 20 38 www.sunzal.com.pl

WARSFOLL (22) 651 76 66 www.warsfoll.com.pl

Co, za ile:
rolety zewnêtrzne dla okna o wymiarach 1450x1180 cm – oko³o 390 z³; im wiêcej okien
zamówimy, tym wiêkszy jest upust cenowy – nawet do 15%;

roleta do okna dachowego o wymiarach 78x118 – 920 z³ (sterowana za pomoc¹ dr¹¿ka),
1470 z³ (sterowana elektrycznie);

okno o wymiarach 1170x1450 cm, z szyb¹ antyw³amaniow¹ – 749 z³ + 160-229 z³ do-
p³aty za szybê (w zale¿noœci od klasy jej wytrzyma³oœci). Do ceny nale¿y doliczyæ 
22% VAT przy zakupie samego okna lub 7% VAT jeœli firma montuje okno;

okno o wymiarach 1470x1450 cm, z szyb¹ antyw³amaniow¹ – 979 z³ + 280-200 dop³aty
za szybê (w zale¿noœci od klasy jej wytrzyma³oœci). Doliczamy 22% VAT (okno) lub 
7% VAT (z robocizn¹).

Info Rynek


