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Nowe okna
Koniecznoœæ wymiany starych okien

mo¿e wynikaæ z zamiaru poprawienia cie-
p³ochronnoœci domu, jego estetyki oraz
funkcjonalnoœci ich u¿ytkowania. Wybór
okreœlonego rodzaju okna - najczêœciej
spoœród plastikowych i drewnianych -
przy typowych warunkach eksploatacji
domu zale¿y bardziej od indywidualnych
preferencji ni¿ walorów technicznych czy
funkcjonalnych �. 

Kupujemy okna
Nowe okna musz¹ mieæ wymiary do-

stosowane do wielkoœci oœcie¿a, czyli
otworu w murze. Trzeba jednak pamiêtaæ,
aby pozosta³ wokó³ oœcie¿nicy niezbêdny
luz monta¿owy. Oœcie¿e mo¿e byæ proste
lub z tzw. wêgarkiem zmniejszaj¹cym je-
go wymiary od strony zewnêtrznej. Przy
otworze prostym wymiar zewnêtrzny ra-
my nowego okna powinien byæ mniejszy
o 3-5 cm od otworu w œcianie. W oœcie-
¿ach z wêgarkiem wymiary okna trzeba
tak ustaliæ, aby rama okienna wchodzi³a
za wêgarek na 1-1,5 cm z ka¿dej strony.
Podczas ustalania wymiarów okna trzeba
równie¿ uwzglêdniæ jego miejsce na gru-
boœci œciany. Jeœli nie przewidujemy wy-
miany parapetów wewnêtrznych, trzeba
wybraæ okno nieco mniejsze, aby na bo-
kach oœcie¿a zmieœci³o siê 4-5 cm warstwy
ocieplenia. Czêsto przy wymianie musi-
my okna zamówiæ na okreœlony wymiar,
gdy¿ te o standardowych wymiarach z re-
gu³y nie pasuj¹ do starych oœcie¿y. Przy
niewielkich ró¿nicach wymiarów mo¿na
powiêkszyæ otwór okienny, ale zale¿y to
od konstrukcji nadpro¿a (zwykle nie wiê-
cej ni¿ o 10 cm na szerokoœci). Wysokoœæ
otworu mo¿na zwiêkszyæ jedynie przez
skucie muru na dole, gdy¿ u góry zamon-
towane jest nadpro¿e, którego os³abienie
mo¿e spowodowaæ pêkanie œciany nad
oknem. 

Monta¿ okien nie jest zbyt skompli-
kowany i mo¿na to zrobiæ nawet samemu. 

Wymontowanie starego okna
W pierwszej kolejnoœci nale¿y zdj¹æ

skrzyd³a okien. Zdarza siê, ¿e nie mo¿na
ich wyj¹æ, gdy¿ obni¿one nadpro¿e (np.
podczas wczeœniejszych prac remonto-
wych) nie pozwala na podniesienie skrzy-
de³ na dostateczn¹ wysokoœæ umo¿liwia-
j¹c¹ ich zdjêcie z zawiasów. Najwygodniej
bêdzie wtedy obci¹æ zawiasy szlifierk¹ k¹-
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Okna i drzwi zazwyczaj wymienia siê podczas remontu
domu. Zdarzyæ siê jednak mo¿e, ¿e postanowimy
zmieniæ uk³ad pomieszczeñ, a to wymaga wstawienia
nowej stolarki. Oferta handlowa jest bardzo bogata.
Mamy wiêc do wyboru okna z ró¿nych materia³ów, choæ
najczêœciej stosowane s¹ drewniane i plastikowe.
Drzwi zaœ, choæ te¿ produkowane z ró¿nych
materia³ów, musz¹ tak¿e spe³niaæ okreœlone zadania
funkcjonalne.

Cezary Jankowski



tow¹. W przypadku okien z oszkleniem
sta³ym trzeba bêdzie wybiæ lub wyj¹æ szy-
bê, aby uzyskaæ dostêp do oœcie¿nicy. Szy-
bê przed wybiciem nale¿y okleiæ papie-
rem pakowym, aby od³amki nas nie poka-
leczy³y. Demontujemy te¿ parapet ze-
wnêtrzny i wewnêtrzny. Star¹ oœcie¿nicê
naj³atwiej bêdzie wymontowaæ przecina-
j¹c w dwóch miejscach doln¹ belkê ramy.
Po wyjêciu wyciêtego fragmentu pozosta-
³e boki podwa¿a siê ³ap¹ ciesielsk¹ i sk³a-
da do œrodka. Do przecinania mo¿na u¿yæ
pi³y rêcznej, pilarki tarczowej lub przeci-
narki bagnetowej. Ze wzglêdu na mo¿li-
woœæ natrafienia podczas przecinania na
metalowe elementy umieszczone w profi-
lu ramy (gwoŸdzie, p³askowniki) nale¿y
u¿ywaæ tarcz i brzeszczotów przystosowa-
nych do przecinania drewna z gwoŸdzia-
mi. 

Montujemy okno
Monta¿ nowego okna mo¿na podzie-

liæ na kilka etapów.
Przygotowanie oœcie¿a. Otwór

w œcianie powinien mieæ równe i proste
boki – w razie potrzeby skuwamy nierów-
noœci lub tynkujemy oœcie¿e. W œcianach
trójwarstwowych z izolacj¹ ciepln¹ lub
pustk¹ powietrzn¹, rama okienna usta-
wiana jest najczêœciej w³aœnie w przekroju
izolacji, co mo¿e nie zapewniæ stabilnego
zamocowania okna. Przy cienkiej – do ok.
5 cm – przerwie izolacyjnej oœcie¿nicê
mo¿na przesun¹æ nieco do wnêtrza, co za-
pewni oparcie dla nak³adanej póŸniej

pianki monta¿owo-uszczelniaj¹cej. Przy
szerszej przerwie izolacyjnej, zw³aszcza
gdy skrzyd³a okien s¹ du¿e i czêsto bêd¹
otwierane, warto zamontowaæ dodatkowe
obramowanie otworu z p³yty OSB lub
twardej p³yty cementowo-wiórowej o gru-
boœci 20-25 mm. Obramowanie takie
obejmuje ca³¹ szerokoœæ oœcie¿a lub,
w przypadku otworu z wêgarkiem, siêga
do jego wewnêtrznej krawêdzi. Jego za-
montowanie wymaga poszerzenia otworu
okiennego lub zmniejszenia wymiarów
okna, co trzeba uwzglêdniæ ju¿ na etapie
ich zamawiania. 

Zamocowanie okna. Przed wstawie-
niem okna demontujemy skrzyd³a. Zale¿-
nie od sposobu zamocowania w oœcie¿ni-
cy wiercimy otwory pod dyble lub przy-
krêcamy, b¹dŸ zaczepiamy elastyczne ko-
twy �. Powinny byæ rozmieszczone w od-
leg³oœci ok. 20 cm od naro¿ników oraz
miêdzy nimi, w odleg³oœci nie wiêkszej
ni¿ 70 cm. Tak przygotowan¹ oœcie¿nicê
wstawiamy w otwór opieraj¹c j¹ na drew-
nianych, impregnowanych klockach noœ-
nych �. Nastêpnie podk³adkami o ró¿nej
gruboœci ustawiamy ca³kowicie poziomo
dolny profil oœcie¿nicy. Za pomoc¹ kli-
nów umieszczonych w górnych naro¿ni-
kach ustalamy pionowe po³o¿enie ramy
w p³aszczyŸnie powierzchni œciany i kra-
wêdzi otworu. W tej pozycji ramê unieru-
chamiamy dodatkowo klinami w³o¿ony-
mi po bokach, blisko naro¿ników. Przy
mocowaniu dyblami konieczne bêdzie
wywiercenie w murze otworów i osadze-

nie w nich d³ugich ko³ków rozporowych
do tzw. szybkiego monta¿u. Po w³o¿eniu
plastikowego ko³ka, wkrêt mocuj¹cy mo¿-
na najpierw wbijaæ m³otkiem, ale pod ko-
niec nale¿y ostro¿nie go dokrêciæ, aby nie
spowodowaæ odkszta³cenia oœcie¿nicy.
Z kolei kotwy, po odpowiednim dogiêciu,
przykrêca siê do œciany ko³kami rozporo-
wymi. 

Uszczelnienie. Szczelinê wokó³ ramy
odkurzamy i lekko nawil¿amy np. spry-
skiwaczem do szyb. Zapewni to lepsz¹
przyczepnoœæ pianki monta¿owej. Piankê
wprowadzamy równomiernie na ca³ym
obwodzie miêdzy ramê a oœcie¿e, wype³-
niaj¹c ok. 1/3 g³êbokoœci szczeliny. Ko-
nieczne jest za³o¿enie skrzyde³ okien-
nych, aby rozprê¿aj¹ca siê pianka nie spo-
wodowa³a odkszta³cenia oœcie¿nicy. Po jej
stwardnieniu, co trwa 2-4 godzin, nad-
miar pianki œcinamy ostrym no¿em rów-
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� Nietypowe okna trzeba zamówiæ u producenta (fot. Plastikon)

ocieplenie elewacja

oœcie¿nica

kotwa

p³yta OSB lub cementowo-wiórowa

� Oœcie¿nica mo¿e byæ przymocowana do mu-
ru za pomoc¹ kotew

1,5 - 2 cm

mocowanie

≤ 70 cm

20 cm

klocki noœne

� Okno musi opieraæ siê na klockach noœnych
umieszczonych pod ka¿dym pionowym profilem 
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no z krawêdzi¹ ramy. Po osadzeniu
okna sprawdzamy, jak funkcjonuj¹ me-
chanizmy zamykaj¹ce. W razie potrzeby
regulujemy zawiasy i rygle. 

Wykoñczenie. W miejscu styku
otworu z krawêdzi¹ ramy nale¿y (od we-
wn¹trz i z zewn¹trz) pozostawiæ szczeli-
nê umo¿liwiaj¹c¹ rozszerzanie siê okna.
Szczelinê wype³nia siê od wewn¹trz ma-
s¹ akrylow¹ i ewentualnie os³ania listw¹
dekoracyjn¹ przyklejon¹ do oœcie¿a. Od
strony zewnêtrznej zaœ silikonem, co za-
pewnia szczelnoœæ i elastycznoœæ po³¹-
czenia. Monta¿ parapetu zewnêtrznego
z blachy powlekanej lub PVC polega na
przymocowaniu wkrêtami jego odgiêtej
krawêdzi do oœcie¿nicy. KrawêdŸ para-
petu na styku z ram¹ trzeba dodatkowo
uszczelniæ silikonem lub samorozprê¿a-
j¹cymi siê uszczelkami (powinny byæ
os³oniête listwami przed promieniowa-
niem s³onecznym). Przy wiêkszych sze-
rokoœciach parapet dodatkowo mocuje
siê ko³kami rozporowymi w 2-3 miej-
scach przy krawêdzi zewnêtrznej muru.
Przy oknach plastikowych parapet nie mo-
¿e przys³aniaæ otworów odwadniaj¹cych
rozmieszczonych w dolnym profilu oœcie¿-
nicy. Parapet wewnêtrzny – zale¿nie od je-
go rodzaju i szerokoœci – montuje siê na za-
prawê klejow¹ lub na piankê monta¿ow¹.
Parapety kamienne lub z konglomeratu
przykleja siê zapraw¹ klejow¹ na³o¿on¹ na
wyrównan¹ doln¹ powierzchniê oœcie¿a.
Ciê¿kie i szerokie parapety wymagaj¹ osa-
dzenia w murze wsporników podtrzymuj¹-
cych. Parapety drewniane lub z laminowa-
nej p³yty wiórowej mo¿na przykleiæ pian-
k¹ monta¿ow¹. W tym celu parapet uk³ada
siê na listwach poziomuj¹cych o gruboœci
ok. 1 cm. Piankê nak³ada siê równomier-
nie zygzakowo przebiegaj¹cymi pasmami,
parapet obci¹¿a, by nie podniós³ siê pod
wp³ywem rozprê¿aj¹cej siê pianki. Przy
równej powierzchni oœcie¿a parapet mo¿na
równie¿ przykleiæ klejem monta¿owym
na³o¿onym zêbat¹ szpachl¹. 

Nowe drzwi 
Wymianê drzwi planujemy najczêœciej

przy okazji przeprowadzania powa¿niej-
szych prac remontowych w ca³ym domu.
Niekiedy wystarczy tylko wymiana skrzy-
d³a i odnowienie oœcie¿nicy, ale przy zmia-
nie uk³adu pomieszczeñ, gdy przewidujemy
wykonanie nowych przejœæ, konieczne bê-
dzie wstawienie drzwi wraz z oœcie¿nic¹
oraz estetyczne wykoñczenie obramowania. 

Wybieramy drzwi
Musimy ustaliæ szerokoœæ drzwi

z uwzglêdnieniem wymiarów zewnêtrz-
nych oœcie¿nicy, gruboœæ œciany – jeœli za-
mierzamy wstawiæ oœcie¿nice regulowa-
ne, kierunek otwierania – czy bêd¹ to
drzwi lewe czy prawe. 

Drzwi wewnêtrzne sprzedawane s¹
b¹dŸ w komplecie z oœcie¿nic¹, b¹dŸ od-
dzielnie skrzyd³o i oœcie¿nica. Natomiast
drzwi wejœciowe z regu³y dostêpne s¹ jako
komplet, gdy¿ o ich odpornoœci na w³ama-
nia decyduje nie tylko wytrzyma³oœæ skrzy-
d³a i zamków, ale równie¿ masywnoœæ
oœcie¿nicy. Wiêkszoœæ dostêpnych skrzyde³
wewnêtrznych mo¿e wspó³pracowaæ ze
znormalizowanymi oœcie¿nicami metalo-
wymi, drewnianymi lub z materia³ów
drewnopochodnych, ale zawsze trzeba
upewniæ siê, czy wybrany model drzwi jest
do nich przystosowany. Znormalizowane
oœcie¿nice maj¹ zawiasy czopowe w rozsta-
wie 1480 mm, zaczep do zamka na wysoko-
œci 870 mm od górnej krawêdzi wrêbu �. 

Rodzaje oœcie¿nic
Oœcie¿nice metalowe w standardo-

wym wykonaniu wystêpuj¹ w trzech for-
mach:
� pó³otwarte przystosowane do œcian
o dowolnej gruboœci;

� o szerokoœci 70 mm do wbudowania
w œcianki dzia³owe;
� o szerokoœci 150 mm do wbudowania
w œciany noœne. 

Oprócz podstawowego asortymentu
dostêpne s¹ równie¿ oœcie¿nice specjalne
do œcianek gipsowo-kartonowych,
z przet³oczeniem do zamocowania
uszczelki, o regulowanej szerokoœci.
Oœcie¿nice metalowe wykañczane s¹ naj-
czêœciej farb¹ podk³adow¹ lub pow³ok¹
cynkow¹, ale bywaj¹ równie¿ malowane
proszkowo na kilka kolorów. W murze
mocowane s¹ przez zabetonowanie pro-
filu lub kotwami z uszczelnieniem pian-
k¹ monta¿ow¹. 

Oœcie¿nice drewniane i z materia³ów
drewnopochodnych s¹ pod wzglêdem
wzorniczym dostosowane do konkret-
nych wzorów skrzyde³ i nie wymagaj¹
wykoñczenia.

Ze wzglêdu na sposób osadzenia wy-
stêpuj¹ w dwóch wersjach:
� standardowej do zamocowania w œcia-
nie o dowolnej gruboœci; 
� o regulowanej szerokoœci w zakresie 10-
20 mm w przedziale szerokoœci nominal-
nych 75-280 mm.

Przygotowanie otworu 
Dodatkowe drzwi mo¿na osadziæ tak

w œciance dzia³owej, jak i konstrukcyjnej
– noœnej. Jednak sposób wykonywania
otworu bêdzie zupe³nie ró¿ny, gdy¿ œcia-
na noœna przenosi obci¹¿enia od stropu
i przed rozpoczêciem wykuwania otworu
trzeba j¹ odpowiednio wzmocniæ. Czy
œciana jest noœna czy te¿ dzia³owa, zoba-
czymy w projekcie, albo sprawdzaj¹c jej
gruboœæ. Œciany konstrukcyjne maj¹ po-
wy¿ej 24 cm, natomiast dzia³owe nie wiê-
cej ni¿ 12 cm. W razie w¹tpliwoœci trzeba
poradziæ siê projektanta, który ewentual-
nie zaprojektuje nadpro¿e w œcianie noœ-
nej �. Wielkoœæ otworu musi byæ dosto-
sowana do rozmiaru drzwi, których no-
minalna standardowa szerokoœæ powinna
wynosiæ co najmniej 80 cm dla drzwi we-
wnêtrznych oraz 90 cm dla drzwi ze-
wnêtrznych, a wysokoœæ 200 cm. Zale¿nie
od rodzaju oœcie¿nicy wymiary otworu
dla takich drzwi wynosz¹ odpowiednio
210-215x88-92 cm dla drzwi o szerokoœci
80 cm oraz 210-215x98-102 cm dla drzwi
o szerokoœci 90 cm. Jednak rzeczywiste
wymiary otworu nale¿y ustaliæ ju¿ po wy-
braniu konkretnego modelu drzwi
i oœcie¿nicy. 
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� Znormalizowane oœcie¿a maj¹ zawiasy czo-
powe i zaczep do zamka na odpowiedniej wy-
sokoœci



Przy ustalaniu miejsca, w którym
chcemy zamontowaæ drzwi, musimy
sprawdziæ, czy wewn¹trz œciany nie prze-
biegaj¹ przewody elektryczne lub rury in-
stalacyjne, które ewentualnie trzeba bê-
dzie prze³o¿yæ. Oczywiœcie, konieczne
jest równie¿ ustalenie, w któr¹ stronê
drzwi bêd¹ siê otwiera³y, czy nie bêd¹
przeszkadza³y w przejœciu lub utrudnia³y
zagospodarowanie pomieszczeñ po obu
stronach. 

W œcianie noœnej, przed przyst¹pie-
niem do wykuwania otworu drzwiowego,
nad planowan¹ górn¹ krawêdzi¹ oœcie¿ni-
cy (na wysokoœci ok. 210 cm) nale¿y wy-
konaæ bruzdê na g³êbokoœæ ok. po³owy
gruboœci œciany (patrz �). Wymiary bruz-
dy dostosowuje siê do wielkoœci belki
nadpro¿owej, której funkcjê mo¿e pe³niæ
kszta³townik stalowy, prefabrykowane
nadpro¿e ¿elbetowe lub belka stropowa
typu teriva. Najwygodniejsze jest zamon-
towanie nadpro¿a stalowego, które wy-
starczy osadziæ w bruŸdzie, podklinowaæ
i wype³niæ zapraw¹ miejsca oparcia �.
Prace te wykonujemy w nastêpuj¹cej ko-
lejnoœci:
� belkê owijamy siatk¹ tynkarsk¹, która
zapewni dobr¹ przyczepnoœæ zaprawy
okrywaj¹cej;
� nak³adamy zaprawê cementow¹ na
wierzch belki, warstw¹ gruboœci 3-4 cm;
� wstawiamy belkê w wykut¹ bruzdê
i podklinowujemy jej koñce, tak aby za-
prawa na wierzchu wype³ni³a ca³kowicie
przestrzeñ nad belk¹;
� miejsce oparcia belki wype³niamy moc-
n¹ zapraw¹ cementow¹. 

W ten sam sposób osadza siê belkê po
drugiej stronie œciany i po uzyskaniu

przez zaprawê pe³nej noœnoœci mo¿na
przyst¹piæ do wykuwania otworu. 

Wykuwanie otworu drzwiowego roz-
poczynamy od wyznaczenia jego zarysu
wiêkszego z ka¿dej strony o 2-3 cm od wy-
miarów zewnêtrznych oœcie¿nicy.
W œciankach dzia³owych otwór powinien
byæ o 6-8 cm wy¿szy, gdy¿ trzeba bêdzie
umieœciæ w nim wzmocnienie nadpro¿a.
Wzd³u¿ tych linii wykonuje siê z obu
stron naciêcia tarcz¹ diamentow¹ lub d³u-
tem zamontowanym w m³otowiertarce.
Uwaga. Wykuwanie otworu bez wykona-
nia naciêæ na jego obwodzie koñczy siê
najczêœciej poluzowaniem cegie³ i pêkniê-
ciami tynku poza otworem. 

Nastêpnie wiert³em o mo¿liwie du¿ej
œrednicy wykonuje siê otwór u góry pla-
nowanego wykucia, co znacznie u³atwia
usuniêcie pierwszej warstwy cegie³. Ko-
lejne warstwy ³atwo bêdzie wyj¹æ, jeœli
wykujemy ze spoin zaprawê, a nie bêdzie-
my rozbijaæ kolejnych elementów.
W œcianach z betonu komórkowego mo¿-
na pos³u¿yæ siê pi³¹ w celu przeciêcia
bloczków w pionie. 

Wykuty otwór trzeba wyrównaæ zapra-
w¹, a w przypadku œcian dzia³owych rów-
nie¿ wzmocniæ u góry. Jeœli jednak zamie-
rzamy zamontowaæ oœcie¿nice metalowe,
to otwór nie wymaga wyrównania, gdy¿
profil metalowej ramy zalewa siê zapraw¹
cementow¹. Wzmocnienie nadpro¿a
w œciankach dzia³owych zapobiega ewen-
tualnym pêkniêciom tynku nad drzwiami
i ugiêciu poprzeczki oœcie¿nicy w przypad-
ku opuszczenia siê warstwy cegie³.
Wzmocnienie takie wykonuje siê z dwóch

prêtów zbrojeniowych œrednicy 10-12 mm
umieszczonych w zaprawie cementowej
o gruboœci ok. 5 cm. Po wykuciu rowków
na wysokoœci nadpro¿a – na g³êbokoœæ ok.
10 cm z ka¿dej strony – umieszcza siê tam
prêty zbrojeniowe, a nastêpnie obrzuca za-
praw¹ cementow¹. Na deskê o szerokoœci
nieco wiêkszej ni¿ œciana nak³ada siê war-
stwê zaprawy, dociska do nadpro¿a i pod-
piera na czas wi¹zania zaprawy. Po dwóch
dniach deskê mo¿na usun¹æ a nastêpnie
wyrównaæ krawêdzie otworu. 

Do wyrównania i otynkowania okolic
wykutego otworu najlepiej u¿yæ gotowego
tynku gipsowego, który nie wymaga na-
rzucania (nie zabrudzi siê otoczenie) i ³a-
two zlicowaæ go z istniej¹cym tynkiem.

W przypadku, gdy zdecydowaliœmy
siê na usuniêcie starej oœcie¿nicy, jej wyjê-
cie bêdzie mo¿liwe po przeciêciu jednego
boku w dwóch miejscach, wyjêciu wyciê-
tego odcinka i z³o¿eniu reszty oœcie¿nicy
do œrodka otworu. Jeœli przy okazji chce-
my poszerzyæ drzwi, to mo¿emy rozkuæ
otwór, jednak nie wiêcej ni¿ po 5 cm
z ka¿dej strony. Wiêksze poszerzenie
otworu bêdzie mo¿liwe po wzmocnieniu
nadpro¿a w sposób opisany przy wykony-
waniu nowego otworu. Jednak w œcianach
noœnych belkê nale¿y umieœciæ nad ist-
niej¹cym nadpro¿em wykuwaj¹c odpo-
wiednio d³ug¹ bruzdê. 

Osadzenie oœcie¿nicy 
Zale¿nie od rodzaju drzwi i szerokoœci

œciany, w otworze montuje siê oœcie¿nicê
metalow¹ zalewan¹ zapraw¹ lub drewnian¹
(drewnopochodn¹) mocowan¹ na piankê
monta¿ow¹ albo kotwy. Przed zamontowa-
niem oœcie¿nicy drewnianej, zw³aszcza
o regulowanej szerokoœci elementów, œcia-
na oraz pod³oga powinny byæ ca³kowicie
wykoñczone (pomalowane, wytapetowa-
ne). Oœcie¿nice – g³ównie metalowe – do-
starczane s¹ w ca³oœci, gotowe do zamonto-
wania lub w elementach i wymagaj¹ z³o¿e-
nia ich przed osadzeniem. Kolejnoœæ prac
przy mocowaniu poszczególnych rodzajów
oœcie¿nicy przebiega nastêpuj¹co. 

Oœcie¿nice stalowe:
� przymierzyæ oœcie¿nicê do otworu
i ustaliæ jej pionowe ustawienie za pomoc¹
klinów;
� os³oniæ desk¹ z jednej strony szczelinê
miêdzy oœcie¿nic¹ a murem;
� wprowadziæ zaprawê cementow¹ w szcze-
linê z drugiej strony a¿ do wype³nienia pro-
filu oœcie¿nicy na ca³ej wysokoœci;
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� Wykucie otworu na drzwi w œcianie noœnej
wymaga odpowiedniego jej wzmocnienia 
w tym miejscu

œciana

wype³nienie
betonem

dwuteownik

podk³adki

� Osadzenie nadpro¿a stalowego 
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� przy³o¿yæ deskê z drugiej strony i lekko
opukaæ oœcie¿nicê m³otkiem w celu za-
gêszczenia zaprawy;
� uzupe³niæ wype³nienie zapraw¹ i pozo-
stawiæ do zwi¹zania na 1-2 doby; 
� usun¹æ deski i wyrównaæ miejsce osa-
dzenia.

Niektóre oœcie¿nice metalowe maj¹
przyspawane w¹sy mocuj¹ce, które przy-
krêca siê do boku oœcie¿a, a nastêpnie po-
krywa tynkiem. Oœcie¿nice mocowane na
ko³ki wymagaj¹ umieszczenia miêdzy
œcian¹ a profilem klocków dystansowych
zapobiegaj¹cych odkszta³ceniu siê ramy
przy dokrêcaniu �. Klocki te wstawia siê
w miejscach, gdzie wykonane s¹ otwory
pod ko³ki mocuj¹ce. 

Oœcie¿nice drewniane – mo¿na je
montowaæ tylko na piankê monta¿ow¹ �
lub z dodatkowym wzmocnieniem za po-
moc¹ ko³ków rozporowych. Wybór spo-
sobu osadzenia oœcie¿nicy zale¿y od ciê-
¿aru skrzyd³a (ciê¿kie wymaga wzmoc-
nienia zamocowania) i typu oœcie¿nicy –
niektóre maj¹ otwory z zaœlepkami do
wstawienia ko³ków. Ze wzglêdu na osta-
teczne wykoñczenie montowanych
oœcie¿nic, szczególn¹ uwagê trzeba zwró-
ciæ na zabezpieczenie widocznych po-
wierzchni przed uszkodzeniem i zabru-
dzeniem. Dlatego krawêdzie warto okleiæ
taœm¹ malarsk¹, a w miejscach wywiera-
nia nacisku umieœciæ podk³adki z grube-
go kartonu. 

Etapy monta¿u oœcie¿nicy:
� zmontowaæ elementy zgodnie z instruk-
cj¹ do³¹czon¹ przez producenta;
� przymierzyæ oœcie¿nicê do otworu
i ewentualnie skorygowaæ jej d³ugoœæ;
� ustawiæ oœcie¿nicê równo z licem œciany
od strony, na któr¹ drzwi bêd¹ siê otwie-
raæ (w oœcie¿nicach regulowanych opaska
powinna przylegaæ do powierzchni œciany
na ca³ej d³ugoœci) i sprawdziæ jej pionowe
ustawienie w obu p³aszczyznach;
� zaklinowaæ oœcie¿nicê w pobli¿u naro¿-
ników, za³o¿yæ skrzyd³o i sprawdziæ, czy
zamyka siê bez zaciêæ (niekiedy mo¿e za-
chodziæ potrzeba wstêpnego wyregulowa-
nia zawiasów);
� umieœciæ wewn¹trz oœcie¿nicy 3-4 roz-
pórki z desek z klinami lub wygodniejsze
w u¿yciu rozpórki ze œrub¹ regulacyjn¹;
� zwil¿yæ wod¹ œcianê i zewnêtrzn¹ po-
wierzchniê oœcie¿nicy, a nastêpnie wype³-
niæ szczelinê piank¹ monta¿ow¹ do ok.
1/3 jej g³êbokoœci;
� w trakcie twardnienia pianki sprawdziæ
prostoliniowoœæ boków i w razie potrzeby
skorygowaæ rozpórkami 	;
� po ca³kowitym stwardnieniu pianki ob-
ci¹æ wystaj¹ce fragmenty ostrym no¿em;
� w przypadku oœcie¿nicy regulowanej
wprowadziæ punktowo klej we wpust
i wsun¹æ ramkê maskuj¹c¹;
� do wykoñczenia osadzenia oœcie¿nicy
standardowej mo¿na wykorzystaæ opaski
dekoracyjne mocowane na klej monta¿o-
wy lub wyrównaæ krawêdzie g³adzi¹ gip-
sow¹. W tym przypadku miejsce styku

z ram¹ nale¿y wype³niæ akrylem, co zapo-
biegnie pêkniêciom.

Monta¿ oœcie¿nicy drewnianej na
ko³ki przebiega w podobny sposób, z tym,
¿e pod otworami mocuj¹cymi umieszcza
siê klocki dystansowe o takiej gruboœci,
aby uzyskaæ pionowe jej ustawienie po
dokrêceniu wkrêtów. Ewentualn¹ korektê
umo¿liwiaj¹ w¹skie kliny lub podk³adki
o ró¿nej gruboœci. 

Regulacja zawiasów
Za³o¿one drzwi wymagaj¹ niekiedy

wyregulowania ich po³o¿enia, aby nie na-
stêpowa³o ocieranie krawêdzi, a rygle zam-
ka trafia³y w otwory. Zale¿nie od typu za-
wiasów mo¿liwa jest ich regulacja w p³asz-
czyŸnie przylegania oraz ustawienie w pio-
nie. Popularne zawiasy wkrêcane mo¿na
regulowaæ przez ich obrót w skrzydle –
wtedy ustawiamy je równolegle do krawê-
dzi oœcie¿nicy – lub w oœcie¿nicy i wtedy
zmienia siê szczelina przylgowa. Skrzyd³o
mo¿na równie¿ nieznacznie podnieœæ (o 3-
4 mm) umieszczaj¹c podk³adki na czopach
zawiasów. W innych typach zawiasów,
zw³aszcza krytych, mo¿e nie byæ ¿adnej re-
gulacji i w takich przypadkach trzeba za-
dbaæ o szczególnie staranne osadzenie
oœcie¿nicy. Zawiasy drzwi wejœciowych
z regu³y maj¹ mo¿liwoœæ regulacji za po-
moc¹ wkrêtów regulacyjnych, co jest szcze-
gólnie wa¿ne, gdy w drzwiach zamontowa-
ne s¹ zamki wielopunktowe wymagaj¹ce
precyzyjnego trafienia rygla w otwór. �
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rozpórka

oœcie¿nica

klocki dystansowe

1,5-2 cm

� Aby oœcie¿nica nie odkszta³ci³a siê, koniecz-
ne jest osadzenie klocków dystansowych
i umieszczenie rozpórek 

� Oœcie¿nice drewniane mo¿na mocowaæ tyl-
ko na piankê monta¿ow¹ (fot. Interdoor)

	 W trakcie monta¿u nale¿y sprawdziæ
ustawienie oœcie¿nicy (fot. Interdoor)


