
R A P O R T 7

84

Rolety zewnêtrzne
Chocia¿ interesuje nas w tej chwili

g³ównie funkcja antyw³amaniowa rolet
zewnêtrznych, zaznaczyæ trzeba, ¿e rolety
te stanowi¹ te¿ os³onê przed s³oñcem,
oraz – w ró¿nym stopniu, zale¿nym od
konstrukcji – t³umi¹ ha³as i ograniczaj¹
ucieczkê ciep³a przez okna.

Rolety mog¹ mieæ ró¿n¹ budowê, za-
le¿n¹ od funkcji, jak¹ maj¹ spe³niaæ.
Omawiamy jednak tylko te, które stano-
wi¹ ochronê przed w³amaniem. 

Roleta, która ma pe³niæ funkcjê an-
tyw³amaniow¹ powinna mieæ klasê od-
pornoœci na agresjê E6 (najwy¿sz¹). Ozna-
cza to, ¿e musi oprzeæ siê próbie w³ama-
nia przy u¿yciu narzêdzi elektrycznych
o mocy do 2 kW przez 15-22 min. 

Rolety antyw³amaniowe, podobnie
jak inne zabezpieczenia, musz¹ mieæ atest
Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. S¹ rów-
nie¿, tak jak i drzwi, brane pod uwagê
przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy
udzielaniu zni¿ek.

Budowa
Roleta zewnêtrzna sk³ada siê z pance-

rza, który porusza siê w prowadnicach
i jest chowany do skrzynki znajduj¹cej siê
ponad nim �. W skrzynce umieszczony
jest mechanizm nawojowy. Z uwagi na
du¿¹ wagê pancerza rolety antyw³amanio-

wej – nawet 18 kg/m2 – roletê opuszcza
i podnosi siê za poœrednictwem korby lub
silniczka elektrycznego sterowanego
rêcznie b¹dŸ pilotem. W l¿ejszych role-
tach pancerz mo¿e byæ poruszany za po-
moc¹ taœmy.

Opuszczony pancerz mo¿na zamkn¹æ
na zamek.

W celu zabezpieczenia domu przed
w³amaniem stosuje siê rolety o pancerzu
stalowym oraz aluminiowym. W przypad-
ku rolet ze stali szlachetnej, listewki maj¹
budowê komorow¹. Wnêtrze komory wy-
pe³nia siê ¿ywic¹. Rolety antyw³amanio-
we z tego materia³u nie s¹ lakierowane.
Nie maj¹ równie¿ perforacji, która umo¿-
liwia wentylacjê pomieszczeñ, ale w tym
przypadku nie jest korzystna, gdy¿ os³a-
bia wytrzyma³oœæ pancerza.

Rolety aluminiowe wykonuje siê
z zimnogiêtych profili wype³nionych
piank¹ poliuretanow¹ lub z aluminium
ci¹gnionego. Te drugie nie maj¹ wype³-
nienia, s¹ sztywniejsze, ale znacznie ciê¿-
sze. Profile aluminiowe s¹ pokrywane
grubopow³okowym lakierem piecowym
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Opracowanie: Anna Grocholska

Rolety zewnêtrzne s¹ coraz czêœciej stosowanymi
zabezpieczeniami. Inwestorzy doceniaj¹ równie¿ fakt,
¿e s¹ skuteczn¹ os³on¹ przeciws³oneczn¹. Rolety s¹
produkowane w wielu kolorach i z ró¿nymi rodzajami
skrzynek, co pozwala na dopasowanie ich do ka¿de-

go rodzaju i barwy elewacji.
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� Pancerz rolety prowadzony jest w prowadni-
cach i zwijany do skrzynki (fot. Orlita)

� Pancerz aluminiowy mo¿e mieæ niemal
dowolny kolor; roleta mo¿e byæ zespolona
z moskitier¹ (fot. Akka)

fot. Akka



w ró¿nych kolorach – równie¿ o fakturze
drewna �. Istnieje mo¿liwoœæ kupienia
rolet w dwóch kolorach – barwa profili od
zewn¹trz mo¿e byæ dopasowana do fasa-
dy.

Nad oknem montuje siê skrzynkê, do
której zwijany jest pancerz rolety.
Skrzynka mo¿e byæ umieszczona na mu-
rze lub nad oknem – podczas wznoszenia
lub remontu domu � a-d. Podczas budo-
wy domu montuje siê rolety w systemie
RKS – nadpro¿owe. Takie rozwi¹zanie
pozwala podzieliæ inwestycjê na dwa eta-
py, dziêki czemu rozk³ada siê równie¿ jej
koszt. W pierwszym etapie montowana
jest kaseta wraz z wyposa¿eniem. W dru-
gim, po wstawieniu okien, montowane s¹
prowadnice pancerza oraz napêd. 

Skrzynki nadpro¿owe wykonywane s¹
najczêœciej z twardego styropianu zbrojo-
nego ocynkowanymi prêtami stalowymi.
Z zewn¹trz zalewa siê je betonem, a na-
stêpnie tynkuje. S¹ wiêc ca³kowicie nie-
widoczne. Dostêp do mechanizmu jest

mo¿liwy poprzez pokrywê rewizyjn¹
umieszczon¹ u do³u skrzynki. 

Jeœli zdecydowaliœmy siê na rolety,
gdy zosta³y ju¿ wykonane otwory okienne,
mo¿na zainstalowaæ rolety standardowe
zewnêtrzne na mur. Mog¹ byæ zamonto-
wane na murze nad oknem lub wewn¹trz
wnêki okiennej – wtedy skrzynka czêœcio-
wo przys³ania szybê. We wnêce okiennej,

od strony zewnêtrznej, mo¿na te¿ zainsta-
lowaæ roletê zewnêtrzn¹ z noœnikiem
tynku. Czo³o skrzynki jest pokryte p³yt¹
z we³ny drzewnej, która stanowi bardzo
dobry podk³ad pod tynk. Po otynkowaniu
kaseta jest niewidoczna. Tego rodzaju ro-
lety mo¿na montowaæ zarówno podczas
remontu, jak i wznoszenia domu.

Z kolei podczas wymiany okien mo¿-
liwe jest zainstalowanie rolet w skrzynce
zespolonej z oknem. Skrzynki s¹ wyko-
nywane z PVC. Wad¹ tego rozwi¹zania
jest zmniejszenie wielkoœci okna, gdy¿
skrzynka – zale¿nie od typu i wielkoœci
mo¿e mieæ wysokoœæ nawet ok. 20 cm. 

Rolety mog¹ byæ prawo– i lewoskrêt-
ne � a,b. W przypadku prawoskrêtnych
pancerz znajduje siê w p³aszczyŸnie fasa-
dy. Pomiêdzy rolet¹ a szyb¹ pozostaje
przestrzeñ odpowiadaj¹ca g³êbokoœci
wnêki okiennej. W roletach lewoskrêt-
nych pancerz jest umieszczony tu¿ przy
szybie. W tym rozwi¹zaniu skrzynka jest
elementem zdecydowanie wyró¿niaj¹cym
siê z fasady.

Kraty
Kraty jeszcze do niedawna montowa-

³o siê w domach jednorodzinnych po-
wszechnie. Dziœ odchodzi siê od tego na
rzecz innych rodzajów zabezpieczeñ.
Niemniej jest to nadal rozwi¹zanie naj-
tañsze.
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� Sposób prowadzenia pancerza: a) roleta prawoskrêtna, b) roleta lewoskrêtna

Rolety mo¿na montowaæ w trakcie bu-
dowy domu lub w budynku istniej¹cym.

a) b)

� Rodzaje skrzynek: a) nadpro¿owa, b) do mon-
ta¿u wraz z oknem, c) montowana na elewacji,
d) w systemie podtynkowym 

a) b)

c) d)
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Kraty mog¹ byæ sta³e lub otwierane.
Niezale¿nie od tego powinny mieæ odpo-
wiedni¹ konstrukcjê. Poniewa¿ krata
musi byæ mo¿liwie sztywna, wiêc im
cieñsze prêty, tym powinny byæ gêœciej
rozmieszczone. Przyk³adowo, prêty
o œrednicy ok. 15 mm powinny byæ roz-
mieszczone nie rzadziej ni¿ co 10 cm.
Kraty obecnie wykonuje siê równie¿
z p³askich profili.

Kraty sta³e s¹ montowane bezpoœred-
nio do œciany budynku. Zdarzaj¹ siê kute
kraty, z tak wyprofilowan¹ doln¹ czêœci¹,
¿e mo¿na na zewnêtrznej stronie parapetu
postawiæ skrzynki na kwiaty. Zawsze jed-
nak w przypadku krat nale¿y pamiêtaæ, ¿e
im grubsze prêty, tym trudniejsze do

przeciêcia. Istotnym minusem jest to, ¿e
w przypadku po¿aru kraty uniemo¿liwia-
j¹ ewakuacjê przez okna.

Kraty otwierane mog¹ byæ otwierane
„zwyczajnie”, tak jak drzwi, sk³adane,
rozsuwane i zwijane. Coraz czêœciej,
oprócz stali ocynkowanej i szlachetnej,
wykonuje siê je z profili aluminiowych.
Stal mo¿e byæ ocynkowana lub galwani-
zowana, aluminium lakierowane proszko-
wo na ró¿ne kolory.

Kratami otwieranymi mo¿na chroniæ
okna i drzwi, podczas gdy sta³ymi tylko
okna. Kraty otwierane „zwyczajnie” s¹
o tyle niewygodne, ¿e potrzeba du¿o miej-
sca, aby je otworzyæ. Kraty sk³adane to
segmenty wykonane z prêtów, najczêœciej

ujête w ramy i po³¹czone miêdzy sob¹ za-
wiasami. Kraty te mog¹ byæ dwu– lub
wielodzielne – nawet harmonijkowe.
Mniejsze kraty sk³ada siê na jedn¹ stronê,
wiêksze na dwie strony. W kratach rozsu-
wanych ca³a krata jest odsuwana na bok
w prowadnicach. Mechanizm kulkowy
u³atwia tê czynnoœæ. W tym rozwi¹zaniu
do elewacji musz¹ byæ przymocowane na
sta³e prowadnice. Kraty zwijane s¹ rolo-
wane do kasety umieszczonej nad drzwia-
mi lub oknem. Mechanizm zwijaj¹cy mo-
¿e byæ poruszany korb¹ lub silniczkiem.

Uwaga. Kraty mo¿na certyfikowaæ.
Pojawiaj¹ siê ju¿ producenci dysponuj¹cy
atestem Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.

�
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Aby ochrona by³a skuteczna
Nasz maj¹tek bêdzie chroniony tymi wyrobami, które sami

wybierzemy. I to jest najwa¿niejsza decyzja. Jeœli wybierzemy z³e
zabezpieczenie, bo jest najtañsze, to nale¿y siê liczyæ z tym, ¿e zo-
staniemy okradzeni. W przypadku domu jednorodzinnego s¹
w³aœciwie trzy najistotniejsze elementy, które zapewniaj¹ miesz-
kañcom bezpieczeñstwo: antyw³amaniowe drzwi, antyw³amanio-
we okna, alarm. 

1Najistotniejsze s¹ drzwi. Musz¹ mieæ certyfikat Instytutu Me-
chaniki Precyzyjnej i stopieñ odpornoœci na w³amanie klasy

"C" (mo¿na to sprawdziæ na tabliczce przytwierdzonej do drzwi
na rancie od strony zawiasów. Polecam, by instalowaæ drzwi an-
tyw³amaniowe w wejœciu g³ównym do domu, przejœciu z gara¿u
i wyjœciu do ogrodu, jak równie¿ w wejœciu do mieszkañ w bu-
dynkach wielorodzinnych.
W przypadku drzwi czêsto zdarza siê, ¿e po jakimœ czasie zaczy-
naj¹ siê zacinaæ. Jest to spowodowane tym, ¿e budynek pracuje,
a nowy dodatkowo osiada. Serwisant musi te usterki usun¹æ. Do-
konuj¹c przegl¹du raz na pó³ roku w autoryzowanym serwisie
w³aœciwie gwarantuje siê bezawaryjn¹ pracê wyrobu.
Przestrzega³bym przed wyrobami, które maj¹ tzw. do¿ywotni¹
gwarancjê. Jest to jedynie chwyt reklamowy. Powstaje bowiem
pytanie, czego ta gwarancja dotyczy. Wiadomo przecie¿, ¿e same
drzwi, jako konstrukcja raczej nie zepsuj¹ siê. Chodzi o prawi-
d³owe funkcjonowanie zamków, klamek. A s¹ to czêœci, które
z czasem musz¹ ulec zu¿yciu. 

2Okna powinno siê odpowiednio zabezpieczyæ nie tylko w do-
mach jednorodzinnych, ale te¿ mieszkaniach na piêtrach

szczególnie nara¿onych na w³amanie. Jest to parter i ostatnie piê-
tro. Okna musz¹ byæ antyw³amaniowe, tzn. mieæ certyfikat In-
stytutu Mechaniki Precyzyjnej i co najmniej klasê „2" odporno-
œci na w³amanie. 
Nie polecam okien z mikrorozszczelnieniem – jeœli wychodz¹c
z domu pozostawimy je rozszczelnione, mo¿na stosunkowo ³a-
two, popychaj¹c od zewn¹trz, otworzyæ je. Na pewno inwestorzy
zdaj¹ sobie sprawê, ¿e okna powinny mieæ wzmacniane, antyw³a-
maniowe okucia. Ale te¿ trzeba pamiêtaæ o tym, aby sam profil

by³ wystarczaj¹co mocny. W przypadku okien z PVC musz¹ byæ
wewn¹trz wzmocnienia z profili stalowych.
Ludzie czêsto decyduj¹ siê na kraty, gdy¿ obawiaj¹ siê, ¿e okno
antyw³amaniowe, po którym nie widaæ przecie¿, ¿e nie da siê go
sforsowaæ, podczas próby sforsowania ulegnie zniszczeniu i trze-
ba bêdzie ponosiæ koszty wymiany. Podkreœlam, ¿e ubezpieczy-
ciel zwraca koszty naprawy. Oczywiœcie, zawieraj¹c umowê trze-
ba dopilnowaæ, aby taki warunek siê w niej znalaz³. 
Warto przy okazji zaznaczyæ, ¿e pojawiaj¹ siê ju¿ producenci
krat, którzy uzyskali atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej na
swoje wyroby. 

3Alarm, aby by³ naprawdê skuteczny powinien byæ po³¹czony
z monitoringiem. Czas dojazdu patrolu interwencyjnego nie

powinien byæ d³u¿szy ni¿ 5 minut.
Zakup odpowiednich drzwi, okien czy instalacji alarmowej to nie
wszystko. Musz¹ byæ one instalowane przez wyspecjalizowane,
autoryzowane przez producentów firmy. Tylko wtedy monta¿ jest
prawid³owy i istnieje mo¿liwoœæ serwisowania wyrobu. 
Je¿eli jesteœmy zmuszeni inwestycjê podzieliæ na etapy –  za-
cznijmy od drzwi. Cz³owiek wychodz¹cy z telewizorem przez
okno, bo drzwi nie uda³o siê sforsowaæ, zwraca powszechn¹
uwagê. Jeœli nie mamy innych zabezpieczeñ, mo¿emy w takim
przypadku liczyæ przynajmniej na reakcjê przechodniów czy s¹-
siadów. 
Warto te¿, byæ mo¿e, wzi¹æ pod uwagê instalacjê wszystkich pla-
nowanych zabezpieczeñ na raz, ale korzystaj¹c z mo¿liwoœci roz-
³o¿enia kosztów zakupu i instalacji na raty. Coraz wiêcej produ-
centów oferuje tak¹ mo¿liwoœæ.
Reasumuj¹c nale¿y powiedzieæ, ¿e tylko posiadanie drzwi i okien
antyw³amaniowych oraz alarmu z monitoringiem powoduje, ¿e
nasze mienie jest bezpieczne. Choæ oczywiœcie nie mo¿emy gwa-
rantowaæ, ¿e istniej¹ zabezpieczenia nie do pokonania dla z³o-
dzieja.

Czytelnikom BD radzi³ Dariusz Walczak, prezes Stowarzyszenia
Polskich Producentów i Instalatorów Antyw³amaniowej Stolarki Bu-
dowlanej.


