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Parapety zewnêtrzne 
Do niedawna parapety zewnêtrzne

wykonywano g³ównie z ocynkowanej bla-
chy stalowej. By³o to rozwi¹zanie dostêp-
ne, tanie i skuteczne. Jednak obecnie wy-
bór mo¿liwych do zastosowania materia-
³ów jest o wiele wiêkszy. Z tego powodu
decyduj¹ce znaczenie najczêœciej maj¹
wzglêdy estetyczne. Efektowny wygl¹d
elewacji i dostosowanie detali do okreœlo-
nego stylu budynku to zadanie nie tylko
architekta, ale i u¿ytkownika. Równie
wa¿ne jest solidne zamocowanie parape-
tów, co np. w œcianach dwuwarstwowych
wcale nie jest takie proste. Wszystkie ro-
dzaje parapetów s¹ wprawdzie wodood-
porne, ale nie koniecznie bardzo wytrzy-
ma³e pod wzglêdem mechanicznym.
A przecie¿ nie powinny ulec uszkodzeniu
od ciê¿aru doros³ego cz³owieka (z narzê-
dziami – 100 kg) b¹dŸ opartej drabiny.

D o d a t k i  d o  o k i e n

2 0 0 5 4

fot. Vox Industrie

Wymarzone okna kupione i osadzone w œcianach
to jeszcze nie koniec pracy. Niezbêdne jest zamonto-

wanie parapetów zewnêtrznych, które ochroni¹ œcianê
przed zaciekami i zawilgoceniem. Parapety wewnêtrzne

tak¿e by siê przyda³y, choæ nie s¹ ju¿ takie konieczne.
Niektórzy pomyœl¹ o zainstalowaniu okiennic lub rolet,

inni o markizach lub daszkach nadokiennych
chroni¹cych pomieszczenia przed nadmiarem s³oñca.

Podczas urz¹dzania wnêtrz mo¿e siê okazaæ, ¿e
dobrym pomys³em by³by monta¿ wewnêtrznych ¿aluzji.

Mo¿liwoœci jest wiele. Wa¿ne, by wybraæ tylko te
rzeczywiœcie potrzebne i dopasowaæ je

do architektury budynku.
Tadeusz Lipski

OKNA z DODATKAMI

okna_rolety.qxd  05-03-31  08:03  Page 158



159
4 2 0 0 5

Z tego wzglêdu czêœæ parapetu wystaj¹ca
poza obrys œciany (zwykle 3-5 cm) i two-
rz¹ca tzw. kapinos powinna byæ bardzo
sztywna oraz wytrzyma³a.

Parapety z blachy stalowej to ju¿ nie
to samo co dawniej. Obecnie najczêœciej
kupuje siê gotowe produkty o okreœlonej
szerokoœci i d³ugoœci. Wtedy nie trzeba
ich przycinaæ oraz dopasowywaæ na budo-
wie, co zwiêksza tempo robót, wp³ywa te¿
na jakoœæ wyrobu.

Odpowiednio wyprofilowana blacha
gruboœci 0,55-1,00 mm jest zabezpieczona
kilkoma ró¿nymi warstwami. Podwójne
ocynkowanie, antykorozyjna farba grun-
tuj¹ca, lakier o bardzo du¿ej trwa³oœci
i twardoœci, a na dodatek jeszcze folia
ochronna – to teraz standard. ¯eby tego
„cudu” wspó³czesnej technologii nie
zniszczyæ, konieczne jest dokupienie go-
towych zakoñczeñ bocznych oraz antyko-
rozyjne zabezpieczenie wszystkich otwo-
rów monta¿owych. Aby ograniczyæ ha³as
powodowany przez krople deszczu lub
grad, warto do parapetu przykleiæ pod-
k³adkê t³umi¹c¹.

Parapety z blachy aluminiowej to
jakby nowa generacja wyrobów, maj¹ca
zast¹piæ parapety blaszane. Co prawda s¹
od nich nieco dro¿sze, ale za to nierdzew-
ne i znacznie bardziej sztywne. T³oczy siê
je bowiem z blachy gruboœci 1,2-1,5 mm,
co razem ze wszystkimi warstwami zabez-
pieczaj¹cymi i wykoñczeniowymi daje
gruboœæ nawet 2,5 mm. Powlekane twar-
dymi i odpornymi na czynniki atmosfe-
ryczne lakierami, dostêpne s¹ w³aœciwie
w dowolnym kolorze. Do wyboru jest tak-
¿e rodzaj powierzchni: mo¿e byæ g³adka
lub t³oczona. Poza tym zakoñczenia bocz-
ne, kotwy, zaœlepki œrub, taœmy uszczel-
niaj¹ce to elementy ca³ego systemu, za-
wsze dostêpne. Jedynym ich mankamen-
tem jest du¿a rozszerzalnoœæ cieplna (1,2
mm na ka¿dy metr d³ugoœci) i przez to
koniecznoœæ stosowania szczelin dylata-
cyjnych zarówno na koñcach parapetu,
jak i wokó³ œrub mocuj¹cych.

Parapety z PVC to dobre uzupe³nie-
nie okien z tworzyw sztucznych. Razem
stanowi¹ bowiem komplet pod wzglêdem
zarówno materia³u, wygl¹du, kolorystyki,
jak i – oczywiœcie – w³aœciwoœci. Parapety
te mog¹ byæ wytwarzane z polichlorku
winylu spienionego lub twardego. Jednak
dla zapewnienia odpowiedniej twardoœci
i odpornoœci mechanicznej, od zewn¹trz
s¹ powlekane warstw¹ barwnego lamina-

tu. Budowa komorowa daje im du¿¹
sztywnoœæ oraz powoduje, ¿e dobrze t³u-
mi¹ ha³as spowodowany deszczem. Poza
tym bardzo ³atwo je dopasowaæ na miej-
scu budowy, bo ich ciêcie nie sprawia
¿adnego k³opotu.

Parapety z cegie³ – zwykle klinkiero-
wych, bo s¹ najmniej nasi¹kliwe i najbar-
dziej mrozoodporne – to materia³ cera-
miczny wrêcz idealny do tego rodzaju za-
stosowañ. Jego wady to stosunkowo wyso-
ka cena oraz du¿y ciê¿ar, ograniczaj¹cy
zastosowanie do œcian jedno- i trójwar-
stwowych. Prócz tego – doœæ skompliko-
wane wykonawstwo: koniecznoœæ zacho-
wania du¿ego spadku, przycinania cegie³,
spoinowania itd. Wymaga to zatrudnienia
doœwiadczonego fachowca, który zadba
o efekt koñcowy. Bo zarówno przyszli
mieszkañcy, jak i architekci, parapety
z cegie³ wybieraj¹ g³ównie z powodu ich
ponadczasowego wygl¹du. Wytrzyma³oœæ,
odpornoœæ na uszkodzenia mechaniczne
i czynniki atmosferyczne tak¿e maj¹ zna-
czenie, ale na pewno nie one decyduj¹.

Parapety z kszta³tek klinkierowych
to nic innego jak unowoczeœniona wersja
parapetów ceglanych 1. Wiele z nich ma
klinowy kszta³t i kapinos, poza tym
mniejszy ciê¿ar pojedynczego elementu,
du¿y wybór kolorów – to podstawowe
ró¿nice miêdzy nimi a parapetami cegla-
nymi. S¹ wiêc pozbawione niektórych ich
wad, a praca murarza jest ³atwiejsza. Poza
tym: ³adniejszy wygl¹d, mniejsze ryzyko
uszkodzenia zaokr¹glonych krawêdzi i to
wszystko zwykle za ni¿sz¹ cenê.

Parapety z p³ytek klinkierowych to
namiastka parapetów ceglanych 2. Ich
niewielka gruboœæ (9-13 mm) jest jedno-
czeœnie wad¹ i zalet¹. Wad¹, poniewa¿ ³a-
two uszkodziæ krawêdŸ wystaj¹c¹ poza li-
co œciany, a ponadto parapet ma mniej
atrakcyjny wygl¹d. Zalet¹, bo poprawnie
mo¿e go wykonaæ nawet amator (na za-
prawie klej¹cej), a na dodatek niewielki
ciê¿ar elementów umo¿liwia u³o¿enie
p³ytek w œcianie dwuwarstwowej (po jej
odpowiednim wzmocnieniu).

Parapety z kamienia to dyskretne
oznaki bogactwa. Obiekt po¿¹dania lub
zazdroœci wielu ludzi. Wykonuje siê je
przede wszystkim z granitu i piaskowca,
poniewa¿ wyroby z tych ska³ s¹ ³adne,
trwa³e oraz odporne nie tylko na uszko-
dzenia mechaniczne, ale te¿ na kwaœne
deszcze i promieniowanie UV. Niestety,
ich cena jest kilka razy wy¿sza np. ni¿ pa-

rapetów z klinkieru. P³yty piaskowca
o matowej i doœæ szorstkiej powierzchni
s¹ dostêpne w ró¿nych odcieniach szaro-
œci i be¿u. Wœród parapetów granitowych
jest znacznie wiêkszy wybór kolorów – od
prawie bia³ego, przez wiele odcieni szaro-
œci, a¿ do czarnego, a tak¿e o zabarwieniu
czerwonym, niebieskim, zielonym. Po-
wierzchnie p³yt granitowych mog¹ byæ
polerowane, szlifowane, matowane, m³ot-
kowane, ³upane, a to daje architektom
prawie nieograniczone mo¿liwoœci w two-
rzeniu niepowtarzalnych elewacji.

Parapety z konglomeratu to uk³on
w stronê architektów i jednoczeœnie sen-
sowny sposób zagospodarowania odpa-
dów. Drobno zmielony kamieñ z niewiel-
kim dodatkiem ¿ywicy daje siê bowiem
formowaæ w ró¿ne kszta³ty (nie tylko p³y-
ty), a jednoczeœnie nadal pozostaje niena-
si¹kliwy i bardzo twardy 3. Ponadto gru-
boœæ uziarnienia czy kolor parapetów to
s¹ cechy, które mo¿na zaprojektowaæ (za-
mówiæ). Nie ma te¿ obaw, ¿e wyst¹pi¹ ja-
kiekolwiek naturalne skazy lub wady ma-
teria³u. Jednak za to wszystko trzeba za-

R A P O R TO K N A

1 Kszta³tki klinkierowe œwietnie nadaj¹ siê na
parapety (fot. CRH Klinkier)

2 P³ytki klinkierowe s¹ doœæ lekkie i maj¹
wyprofilowany kapinos
(fot. Cerprodukt Ceramika Budowlana)
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p³aciæ wcale nie mniej ni¿ za kamieñ na-
turalny.

Parapety z drewna czasami stosuje
siê jeszcze w budynkach drewnianych,
w celu podkreœlenia ich naturalnego wy-
gl¹du i ekologicznego charakteru. U¿ywa
siê ich z pe³n¹ œwiadomoœci¹ stosunkowo
niewielkiej trwa³oœci oraz k³opotów zwi¹-
zanych z zaimpregnowaniem i uszczel-
nieniem.

Parapety wewnêtrzne
Brak parapetów wewnêtrznych nie

jest b³êdem. Przecie¿ w oknach piwnicz-
nych czy gara¿owych czêsto siê ich nie
wykonuje. Jednak w pomieszczeniach
mieszkalnych trudno by³oby to zaakcep-
towaæ. Stanowi¹ bowiem wykoñczenie
okna i jednoczeœnie element wystroju
wnêtrza. Czêsto s¹ wa¿nym dodatkiem
podkreœlaj¹cym styl lub charakter po-
mieszczenia (np. z drewna w sypialni lub
z p³ytek ceramicznych w ³azience). Do
spe³nienia maj¹ i inne funkcje. Przede
wszystkim zatrzymuj¹ kurz unosz¹cy siê
nad grzejnikiem, wspomagaj¹ mieszanie
ciep³ego powietrza znad kaloryfera
i zimnego od okna, ochraniaj¹ firanki
i zas³onki przed kontaktem z gor¹cym
grzejnikiem. Przy wspó³czesnych nisko-
temperaturowych systemach grzewczych
czêœæ tych zadañ jest ju¿ nieaktualna
i mo¿e dlatego w nowych domach rzadko
siê projektuje wnêki podokienne. To na
pewno mniejszy k³opot dla wykonaw-
ców. Ale czy wystaj¹ce ze œciany grzejni-
ki s¹ jak¹kolwiek ozdob¹?

Parapety z kamienia – czyli najczê-
œciej z marmuru (czasami granitu) – s¹ tak
naturalne i jednoczeœnie neutralne, ¿e pa-
suj¹ w³aœciwie do ka¿dego wnêtrza. Tym
bardziej, ¿e iloœæ dostêpnych kolorów, od-
cieni, uk³adów ¿y³ek oraz sposobów wy-
koñczenia p³yt jest bardzo du¿a. Mo¿na
wybieraæ miêdzy kamieniami pochodz¹cy-
mi z Polski, W³och, Grecji, Skandynawii,

a nawet Indii, co oczywiœcie ma wp³yw na
cenê wyrobu. Jednak parapety marmurowe
maj¹ te¿ wady. Przede wszystkim s¹ podat-
ne na uszkodzenia, zw³aszcza w czasie
transportu lub monta¿u. Musz¹ byæ
impregnowane, bo nawet woda z doniczek
mo¿e pozostawiæ trwa³¹ plamê na ich po-
wierzchni. No i du¿o kosztuj¹.

Parapety z aglomarmuru lub konglo-
meratu to imitacje kamieni naturalnych,
czêsto o w³aœciwoœciach lepszych od pier-
wowzoru. Dawniej ich odpowiednikiem by-
³y parapety lastrikowe (na bazie cementu).
Obecnie wykonywane s¹ z m¹czki marmu-
rowej lub kruszywa kamiennego, odpo-
wiednich pigmentów i spoiwa – ¿ywicy po-
liestrowej 4. Ich najwa¿niejsze zalety to od-
pornoœæ na uderzenia, niewra¿liwoœæ na za-
plamienia, spowodowane œrodkami spo-
¿ywczymi i chemicznymi stosowanymi
w gospodarstwie domowym, oraz mo¿li-
woœæ prawie dowolnego kszta³towania.
Podstawow¹ wad¹ jest doœæ wysoka cena.

Parapety z p³ytek ceramicznych to
rozwi¹zanie tanie i praktyczne, szczegól-
nie dobrze siê sprawdzaj¹ce w ³azienkach,
pralniach, kuchniach – czyli pomieszcze-
niach o du¿ej wilgotnoœci. Do utrzymania
w czystoœci s¹ równie ³atwe jak glazura na
œcianach, a przy tym mog¹ byæ harmonij-
nie po³¹czone z wystrojem tych wnêtrz.
Aby d³ugo siê nimi cieszyæ, trzeba tylko za-
dbaæ, ¿eby styk z oknem zosta³ wykoñczo-
ny materia³em o trwa³ej elastycznoœci, a nie
sztywn¹ fug¹, która zapewne w krótkim
czasie popêka i siê wykruszy.

Parapety z drewna 5 s¹ równie chêt-
nie stosowane jak parapety kamienne, bo
to materia³ równie naturalny. Najlepiej
wygl¹daj¹ w po³¹czeniu z drewnianym
oknem, poniewa¿ s¹ odbierane jako jeden
element rozbudowany przestrzennie.
Dawniej robiono je z doœæ grubych i sze-
rokich desek dêbowych, modrzewiowych
czy jesionowych, ale obecnie najczêœciej
s¹ klejone z listew sosnowych, bukowych,
ewentualnie dêbowych. Dziêki temu, mi-
mo stosowania drewna gorszego gatunku
otrzymuje siê wyrób o lepszych w³aœciwo-
œciach. Takie klejone parapety przede
wszystkim nie ulegaj¹ wypaczeniu, a do-
datkowo zwykle s¹ fabrycznie impregno-
wane i lakierowane. Dziêki temu ich po-
wierzchnia jest twarda oraz odporna nie
tylko na wilgoæ, ale i na wiêkszoœæ domo-
wych œrodków chemicznych.

Parapety z postformingu to kolejny
przyk³ad zastosowania nowoczesnej tech-

nologii do wytworzenia tañszego zamien-
nika materia³ów naturalnych. Produko-
wane s¹ z p³yty wiórowej zwyk³ej lub
o podwy¿szonej wodoodpornoœci, pokry-
tej laminatem, który najczêœciej imituje
wzory drewna lub kamienia 6. Do wybo-
ru jest powierzchnia matowa lub b³ysz-
cz¹ca, krawêdŸ czo³owa prosta, fazowana,
zaokr¹glona, a nawet zagiêta do do³u, co

2 0 0 5 4

D o d a t k i  d o  o k i e n

3 Parapety z konglomeratu s¹ twarde i trwa³e
(fot. Parapety)

4 Parapety z aglomarmuru i konglomeratu to
nowoczesny odpowiednik lastrika
(fot. Nemezis)

5 Parapety z klejonego drewna s¹ fabrycznie
impregnowane i lakierowane (fot. Sokó³ka)
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sprawia wra¿enie, ¿e parapet jest znacznie
grubszy ni¿ w rzeczywistoœci. Ich wad¹
jest to, ¿e ods³oniête (przyciête) krawê-
dzie boczne doœæ trudno jest wykoñczyæ
³adnie i trwale.

Parapety z PVC to mo¿liwy do zasto-
sowania dodatek do okien z tworzyw
sztucznych 7. Tworz¹ wtedy komplet,
nie ma wiêc k³opotów z dopasowaniem,
kolorystyk¹, ró¿n¹ rozszerzalnoœci¹ ciepl-
n¹ itd. Produkowane s¹ z twardego poli-
chlorku winylu i dla zwiêkszenia sztyw-
noœci maj¹ budowê komorow¹. Po-
wierzchnia licowa jest oklejana dekora-
cyjn¹ foli¹ lub laminatem. Mo¿e byæ jed-
nobarwna (jak okno) lub podobna do

drewna b¹dŸ marmuru. Wad¹ tych para-
petów jest du¿a wra¿liwoœæ na podwy¿-
szon¹ temperaturê (mog¹ siê pofa³dowaæ),
dlatego nie powinno siê ich umieszczaæ
w odleg³oœci mniejszej ni¿ 15 cm od grzej-
nika.

Parapety z akrylu to nowoczesna, ale
jednoczeœnie doœæ kosztowna alternatywa
dla ludzi, którym nie odpowiadaj¹ mate-
ria³y tradycyjne. Wybieraæ mo¿na wœród
parapetów o g³adkiej polerowanej po-
wierzchni, za to w kilkudziesiêciu kolo-
rach. Ich najwa¿niejsz¹ zalet¹ jest mo¿li-
woœæ po³¹czenia kilku p³yt tak, aby spra-
wia³y wra¿enie jednolitej powierzchni.
Ponadto wszelkie ewentualne zadrapania
mo¿na stosunkowo ³atwo wyszlifowaæ.

Okiennice
Okiennice niegdyœ stosowano po-

wszechnie, poniewa¿ stanowi³y wa¿ne
uzupe³nienie okien. Przede wszystkim
zapewnia³y wiêksze bezpieczeñstwo,
zmniejsza³y straty ciep³a – szczególnie
w mroŸne noce zimowe – latem chroni³y
pomieszczenia przed przegrzaniem,
a tak¿e przed ha³asem oraz silnymi wia-
trami. Na dodatek by³y wa¿nym dekora-
cyjnym elementem budynku, czêsto
charakterystycznym dla okreœlonego re-
gionu. Obecnie stosuje siê je doœæ rzad-
ko, poniewa¿ wiêkszoœæ ich zadañ do-
brze spe³niaj¹ nowoczesne okna. Czy
warto wiêc wydawaæ dodatkowe pieni¹-
dze na elementy, które czêsto nie pasuj¹
do wspó³czesnej architektury? Czasami
warto, szczególnie w domach stylizowa-
nych na dworki lub wiejskie cha³upy, ale

tak¿e tych o wygl¹dzie nowoczesnym –
dla kontrastu, zamanifestowania od-
miennoœci lub podkreœlenia stylu. Z tym
¿e jeœli maj¹ byæ tylko atrakcyjnym de-
talem architektonicznym, równie do-
brze mog¹ byæ tani¹ imitacj¹ okiennic
wykonan¹ z PVC lub drewna i zamoco-
wan¹ bezpoœrednio do œcian budynku.
Jeœli jednak maj¹ po staremu wspoma-
gaæ okna w ich zadaniach, powinny byæ
solidnie wykonane oraz zamocowane.
Szczególnie wa¿ne jest, ¿eby nie poru-
sza³y siê swobodnie pod wp³ywem wia-
tru. Mog³oby to doprowadziæ do uszko-
dzenia okien lub œcian budynku. Warto
zatem zainwestowaæ w odpowiednie blo-
kady np. zawiasów, w przek³adnie œlima-
kowe, które umo¿liwiaj¹ otwieranie
okiennic za pomoc¹ korby (z wnêtrza
domu bez otwierania okien) albo w me-
chanizmy sterowane elektrycznie prze-
³¹cznikiem œciennym lub pilotem.

Okiennice a¿urowe to lekkie kon-
strukcje, których zadaniem jest ozdobie-
nie budynku oraz zabezpieczenie po-
mieszczeñ przed nadmiernym nagrzewa-
niem 8. Zbudowane s¹ zazwyczaj z drew-
nianej ramy z poziomo umieszczonymi
listewkami. W prostszych rozwi¹zaniach
szczebelki s¹ zamocowane na sta³e pod
k¹tem 45°, natomiast bardziej skompliko-
wane maj¹ mo¿liwoœæ ustawiania k¹ta
w zakresie od 0° do 90°.

Okiennice p³ycinowe przypomina-
j¹ drzwi. Rama jest wype³niona deska-
mi, p³ytami lub kasetonami 9. Mo¿e to
byæ konstrukcja na tyle solidna, ¿e bê-

R A P O R TO K N A

6 Postforming jest pokrywany laminatem za-
zwyczaj imituj¹cym drewno (fot. Helopal)

7 Folia dekoracyjna na profilu z wysokoudarowego PVC doskonale imituje marmur (fot. Parapety)
8 Okiennice a¿urowe chroni¹ wnêtrze przed
zbytnim nagrzaniem (fot. Gebauer)
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dzie stanowiæ dodatkowe zabezpiecze-
nie przeciww³amaniowe, ale czêœciej
okiennice s¹ ocieplone i pe³ni¹ rolê do-
datkowej bariery akustycznej oraz ciepl-
nej (straty ciep³a mo¿na ograniczyæ
o 30-60%). W ka¿dym przypadku wa¿ne
jest, aby w maksymalnym stopniu wy-
pe³nia³y otwór okienny, bo wtedy ich
skutecznoœæ jest wiêksza.

Okiennice tradycyjne, inaczej zwane
rustykalnymi, to po prostu kilka pionowo
u³o¿onych desek, przybitych do dwóch po-
ziomych poprzeczek i ukoœnego zastrza³u
-. Dobrze wygl¹daj¹ tylko w domach styli-
zowanych na wiejskie cha³upy. S¹ tanie, ³a-
twe do wykonania i doœæ solidne. Dlatego
czêsto wykorzystuje siê je w domkach letni-
skowych. Starannie wykonane i po³¹czone
np. z drewnian¹ opask¹ okienn¹ mog¹ sta-
nowiæ atrakcyjny detal architektoniczny.

Rolety
Rolety to wspó³czesny odpowiednik

okiennic. Pe³ni¹ rolê tê sam¹, ale dziêki od-
miennej konstrukcji zapewniaj¹ wiêksz¹
wygodê u¿ytkowania – do ich podnoszenia
lub opuszczania nie trzeba otwieraæ okna.
To po prostu zestaw po³¹czonych przegubo-
wo listewek (lamelek), nawiniêtych na wa-
lec schowany w odpowiedniej obudowie,
czyli kasecie. Do tego jeszcze prowadnice,
napêd rêczny lub elektryczny i to w³aœciwie
wszystko. Konstrukcja mo¿e byæ ca³kowi-
cie ukryta, co wielu architektów i inwesto-
rów ceni sobie najbardziej, poniewa¿ takie
„niewidoczne” rolety nadaj¹ siê do ka¿dego
budynku niezale¿nie od jego stylu !.

Mog¹ byæ wykonane ze stali, drewna,
PVC i aluminium. Jednak najbardziej
popularne s¹ rolety aluminiowe: lekkie
i jednoczeœnie doœæ wytrzyma³e, wype³-
nione piank¹ poliuretanow¹, skutecznie
t³umi¹ ha³as i ograniczaj¹ straty ciep³a
(do 40%). Ponadto dobrze wygl¹daj¹, s¹
³atwe w konserwacji i stosunkowo tanie.
Praktyczny dodatek stanowi¹ moskitiery
doczepiane do dolnej listwy lub nawijane
na oddzielny wa³ek i niezale¿nie sterowa-
ne  @. Rolety czêsto siê kupuje jako za-
bezpieczenie przeciww³amaniowe, a wte-
dy trzeba pamiêtaæ, ¿e ich konstrukcja
musi byæ odpowiednio wzmocniona i so-
lidnie zamontowana do œcian budynku.
Pancerz, czyli lamele, mo¿e byæ wykonany

z profili stalowych lub aluminiowych (wy-
pe³nionych tward¹ ¿ywic¹, ewentualnie
piank¹ poliuretanow¹). Prowadnice boczne
musz¹ byæ g³êbokie, bardzo wytrzyma³e
i dok³adnie dopasowane do rolety. Listwa
koñcowa powinna byæ wyposa¿ona
w sztangê z tzw. stopk¹, uniemo¿liwiaj¹c¹

2 0 0 5 4

D o d a t k i  d o  o k i e n

9 Okiennice p³ycinowe mog¹ byæ dodatkowym zabezpieczeniem przeciww³amaniowym
(fot. Gebauer)

- Okiennice z desek czêsto stosuje siê
w domkach letniskowych (fot. George)

@ Roleta typu
kompakt mo¿e
byæ po³¹czona
z moskitier¹
(fot. Akka)

! Konstrukcja rolet mo¿e byæ ca³kowicie
ukryta: od góry – skrzynka montowana we
wnêce okiennej, podtynkowa, nadpro¿owa
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podwa¿enie pancerza. Rêczne lub automa-
tyczne blokady musz¹ mieæ konstrukcjê
bardzo solidn¹. Takie rolety zwykle maj¹
atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej.
Najlepsze mog¹ zostaæ sforsowane dopiero
po 15-20 minutach. S¹ znacznie dro¿sze od
standardowych. Ich du¿y ciê¿ar wymusza
zastosowanie kosztownego napêdu elek-
trycznego, co sk³ania do rozbudowania sys-
temu i pod³¹czenia wszystkich rolet do in-
stalacji „inteligentnego” domu. Zwyk³e
rolety te¿ mog¹ stanowiæ pewne zabez-
pieczenie, szczególnie gdy ich szerokoœæ
i wysokoœæ nie przekroczy po³owy mak-
symalnego zakresu podanego przez pro-
ducenta, listwa koñcowa bêdzie wzmoc-
niona sztang¹ stalow¹, blokady i zamki
bêd¹ dostêpne tylko od œrodka domu,
kaseta zaœ i prowadnice zostan¹ zamoco-
wane do betonowych lub stalowych kon-
strukcji wzmacniaj¹cych, a nie do œciany
z pustaków czy betonu komórkowego.

Daszki nadokienne
Ochrona przed nadmiernym promie-

niowaniem s³onecznym i przegrzaniem
pomieszczeñ potrzebna jest g³ównie w le-
cie i tylko w oknach umieszczonych na
elewacjach po³udniowych i zachodnich.
Z tego wzglêdu doœæ du¿¹ popularnoœci¹
ciesz¹ siê markizy – daszki, zazwyczaj

p³ócienne, rozpiête na rurkach stalowych
lub aluminiowych #. Najbardziej prak-
tyczne s¹ te nawijane na walec lub sk³ada-
ne jak no¿yce, poniewa¿ ³atwo je z³o¿yæ
i ochroniæ przed zniszczeniem (np. przez
silny wiatr). Inne maj¹ konstrukcjê sta³¹,
jednak – aby nie zas³ania³y s³oñca w okre-
sie zimowym – mo¿liwe jest ich zdemon-
towanie po sezonie. S¹ wreszcie daszki
stanowi¹ce element wystroju elewacji.
Wykonuje siê je z ró¿nych materia³ów,
dopasowanych do stylu budynku. Archi-
tekci doœæ czêsto wykorzystuj¹ drewno lub
aluminium na konstrukcjê oraz szk³o albo
poliwêglan na pokrycie. Zastosowanie po-
w³ok barwnych lub refleksyjnych zwykle
o¿ywia elewacjê i w istotnym stopniu po-
maga ochroniæ pomieszczenia przed pro-
mieniami s³onecznymi.

¯aluzje
Najtañszym sposobem precyzyjnego

regulowania dop³ywu œwiat³a s³onecznego
s¹ ró¿nego rodzaju rolety i ¿aluzje we-
wnêtrzne $, a tak¿e zas³ony, kotary, firanki
itp. Ich ró¿norodna forma oraz kolorystyka
pozwalaj¹ dopasowaæ je do ka¿dego wnê-
trza, niezale¿nie od jego przeznaczenia
i stylu. Prócz tego s¹ na tyle tanie i ³atwe
w monta¿u, ¿e mo¿na je zmieniaæ przy ka¿-
dorazowym odnawianiu domu. �

R A P O R TO K N A

# Markizy zazwyczaj umieszcza siê nad tara-
sem, ale mog¹ byæ te¿ instalowane nad okna-
mi (fot. Dragon)

$ Drewniana ¿aluzja jest doœæ ciê¿ka, ale
bardzo efektowna (fot. Akant)

Info Rynek

Firmy:

Parapety zewnêrzne
CERPRODUKT

(34) 366 12 85 www.cerprodukt.com

CRH KLINKIER
(32) 331 65 00 www.crh-klinkier.pl

HELOPAL POLSKA
(25) 757 77 80 www.helopal.com.pl

M&S POMORSKA FABRYKA OKIEN
(59) 841 08 00 www.ms.pl

PARAPETY
(43) 829 20 51 www.pietrucha.pl

SOKÓ£KA OKNA I DRZWI
0800 122 822 www.sokolkasa.pl 

VOX INDUSTRIE
(61) 812 10 01 www.vox.pl

WIK-PLAST
(89) 519 19 18 www.wik-plast.pl

Parapety wewnêrzne
JUAN

(22) 864 41 00 www.juan.pl
M&S POMORSKA FABRYKA OKIEN

(59) 842 67 00 www.ms.pl
NEMEZIS

(86) 218 32 84 www.nemezis.pl
PARAPETY

(43) 829 20 51 www.pietrucha.com.pl
PLASTO-MAR

(86) 271 33 97 www.plasto-mar.com.pl
SOKÓ£KA OKNA I DRZWI

0800 122 822 www.sokolkasa.pl 
TERRABUD

(23) 657 53 32 www.terrabud.home.pl
VOX INDUSTRIE

(61) 812 10 01 www.vox.pl
WIK-PLAST

(89) 519 19 18 www.wik-plast.pl 

¯aluzje, rolety, itd.
ADAMS

(22) 784 61 16 www.adams-zpu.pl
AKANT

(94) 343 36 32 www.akant.com.pl
AKKA

(22) 652 19 59 www.akka.com.pl
ART-IMA

(22) 818 75 40 www.artima.com.pl
DAKO

(18) 449 28 00 www.dako.com.pl
DAN DAV

(12) 281 74 74 www.dandav.com.pl
DRAGON

(58) 309 02 24 www.dragon.gda.pl
ELERO

(12) 653 53 28 www.elero.pl
GARDINIA

(71) 311 15 52 www.gardinia.pl
HIT PLUS

(22) 665 03 47 www.hitplus.com.pl
IZOGLAS

(48) 618 44 93 www.izoglas.com.pl
JACKER

(84) 664 10 66 www.jacker.com.pl
JASIEÑSKI (WAREMA)

(22) 812 05 09 www.markizy.pl
KRISPOL

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

(61) 652 13 13 www.mol.net.pl
NAJA PRODEX

(22) 678 55 99 www.najaprodex.com.pl
PERFECTA

(71) 348 42 42 www.perfecta.pl
ROLLGATE

(58) 342 48 48 www.rollgate.gda.pl
SUN¯AL

(32) 258 20 38 www.sunzal.com.pl
WIMONT

(32) 271 94 77 www.wimont.com.pl

ZAK£AD STOLARSKI JAN GEBAUER
(77) 464 48 10 www.gebauer.com.pl

ZAK£AD STOLARSKI WOJCIECH B¥KOWSKI
(68) 322 13 11 www.okiennice.pl

Co, za ile:
parapety wewnêtrzne 
z PVC, szerokoœæ 30 cm: 
– bia³y ok. 40 z³/m.b.
– marmur, buk, granit ok. 42 z³/m.b.
– drewniane, gruboœæ 32 mm, szerokoœæ 30 cm:
– z sosny, malowane farb¹ kryj¹c¹ od 80 z³/m.b.
– z sosny, malowane lazurami od 90 z³/m.b.  
– z mahoniu, malowane lazurami od 180 z³/m.b.
– z dêbu, surowe od 240 z³/m.b.
– z dêbu, malowane lazurem

w kolorze tek od 270 z³/m.b
– z konglomeratu, szerokoœæ 30 cm, cena zale¿y od

d³ugoœci – np. 68 cm – 52 z³, 157 cm – 122 z³, 308
cm – 239 z³;

– z kamienia naturalnego – od 70 z³/m.b.;
parapety zewnêtrzne 
z PVC, szerokoœæ 15 cm, cena zale¿na od profilu:
– bia³y 14-22 z³/m.b.
– br¹zowy 17-24 z³/m.b.
– z aluminium, szerokoœæ 15 cm,

gruboœæ 1,2 mm od 30 z³/m.b.
– z konglomeratu:
– o wymiarach 0,28x150 cm od 190 z³.
– o wymiarach 0,28x180 cm od 240 z³;
¿aluzje zewnêtrzne (ceny za 1 m2)
– ze skrzynk¹ PVC bia³¹ od 290 z³;
– ze skrzynk¹ PVC br¹zow¹ od 310 z³;
– ze skrzynk¹ aluminiow¹ od 260 z³
markizy
– markiza szer.300 cm, d³. 200 cm ok. 1700 z³
– markiza szer. 500 cm, d³. 200 cm ok. 3000 z³.
Podane ceny s¹ cenami brutto
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