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zas ony

Efektownie zaaran owana okienna 

przestrze  nie musi oznacza  tradycyjnego 

karnisza i kilku metrów tkanin. Pomys ów

na zdobienie przestrzeni wokó  okien 

jest wiele... ale nie skupiajmy si  tylko na 

wzgl dach estetycznych. Z troski o w asne 

bezpiecze stwo zaopatrzmy okna w rolety 

zewn trzne i okiennice, a eby uchroni

dom przed nadmiarem s o ca i zapewni

domownikom intymno  zamontujmy markizy, 

aluzje, wertikale, rolety, story lub naklejmy 

na szyby folie odbijaj ce wiat o.
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ROLETY

Materia  nawija si  na obrotowy 

dr ek. Mechanizm mo e by

a cuszkowy, spr ynowy lub 

elektryczny. Rolet  mo na 

zamontowa  na ramie okiennej 

lub na cianie nad oknem w taki 

sposób, by po podniesieniu 

rolety móc swobodnie otwiera

skrzyd o. Najlepiej zamocowa

j  bezpo rednio na ramie okna. 

Najwygodniejsza jest wersja 

z kaset  chowaj c  dr ek ze 

zwijaj c  si  rolet  i przyklejanymi 

do boków ram lis twami 

uniemo liwiaj cymi odstawanie 

tkaniny, kiedy okno jest otwarte 

w pozycji uchylnej. Rolety zwykle 

rozwijaj  si  z góry na dó , ale 

mog  te  dzia a  odwrotnie.

Tkaniny stosowane w roletach 

mog  by  bardzo ró ne: od 

przezroczystych po ca kowicie 

nieprzepuszczaj ce wiat o

(nagumowane od strony szyby)

o dowolnej fakturze, wzorze 

i kolorystyce. Do azienek 

przeznaczone s   tkaniny pokryte 

pow ok  odporn  na ple . Mo na

je zwija  nawet gdy s   mokre. 

Rolety kuchenne s  odporne 

na wilgo  i zabrudzenia: plamy 

z t uszczu mo na atwo z nich 

zmy  g bk . Mog  te  by  pokryte 

pow okami neutralizuj cymi 

przykre zapachy.

STORY WENECKIE

Spuszczone do do u przypominaj

proste zas ony, podci gni te do 

góry,  marszcz  si  i uk adaj

w mi kkie fa dy. Linki i uchwyty 

ukryte s  pod spodni  stron

materia u. Story weneckie 

zast puj ce firanki szyje si

z bardzo cienkiej, przejrzystej 

tkaniny, te z grubszej, ale mi kkiej 

tkaniny – pe ni  rol  zas ony. Takie 

przes ony s  bardzo ozdobne 

i bogate w swojej formie, dlatego 

nadaj  si  raczej do wn trz 

stylizowanych.
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STORY RZYMSKIE

Szyje si  je z dowolnej tkaniny, 

wi c mog  mie  te  nowoczesny 

wyraz. W tkaninie od strony 

szyby umieszczonych jest kilka 

poziomych tuneli, w które wsuwa 

si  pr ty usztywniaj ce. Dzi ki 

temu podci gni ta stora uk ada 

si  w równoleg e, proste fa dy. 

Dó  story mo e by  ozdobiony 

dodatkow  pasmanteri  lub mie

podwójny brzeg wykrojony w fale 

lub z by.

ALUZJE HARMONIJKOWE

Papier lub impregnowana 

tkanina posk adane s  w drobne 

plisy i zawieszone na dwóch 

napr onych, pionowych linkach 

rozpi tych na ramie okiennej. 

aluzje maj  t  zalet , e mo na 

j  ustawi  w takiej pozycji, 

jaka jest obecnie potrzebna, 

np. zas aniamy tylko rodkow

cz  szyby, na któr  pada 

ostre wiat o s oneczne, a nie 

zas aniamy kwiatków stoj cych 

na parapecie.
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ALUZJE LAMELKOWE

Za pomoc  pokr t a listewki 

ustawia si  pod dowolnym 

k tem, reguluj c ilo wiat a

wpadaj cego do wn trza. aluzje 

mo na oczywi cie  podci gn

do góry, ods aniaj c ca  szyb .

Lamele wykonane s  z ró nych 

materia ów: drewna, aluminium 

lakierowanego na wiele kolorów, 

PCV, bambusa, a nawet skóry. 

Mog  by  g adkie lub wzorzyste, 

perforowane lub strukturalne. 

Lamele produkowane s  w kilku 

szeroko ciach od 1,6 do 5 cm.

FOLIE SAMOPRZYLEPNE

Zast puj  firanki czy matowe szyby 

w pomieszczeniach, w których 

potrzebujemy troch  intymno ci.

Mog  by  ca kowicie kryj ce, 

pó przezroczyste lub transparentne. 

Matowe (daj  efekt malowania 

szyby farb ) lub „witra owe” 

(przepuszczaj wiat o i obraz). 

Do azienek lub kuchni polecana 

jest folia imituj ca mro one 

szk o, zast puje zazdrostki. Folie 

mog  by  zadrukowane w ró ne 

wzorki lub g adkie, w których 

ostrym no ykiem mo na wycina

dowolny wzór. Folie nakleja si  po 

obu stronach okna (s  odporne na 

dzia anie wody i temperatur  od 

-40 do +80°C).

NAKLEJKI

To w a ciwie kolejna wersja 

wykorzystania folii samoprzylepnej 

z matowego PVC. Po dany wzór 

wycinamy sami lub zamawiamy 

w punkcie us ugowym, gdzie 

ploterem wycina si  nawet 

najbardziej fantazyjny kszta t, 

a wycinank   podkleja do szyby 

papierem transportowym. Wzory 

z folii mog  powtarza  np. motyw 

z tkaniny na kanapie, tapety lub 

p ytek ceramicznych. 

Wyci  mo na ludow  wycinank ,

babcin  serwetk , litery, inicja y, 

jesienne li cie, wiosenne kwiaty, 

czy powi kszone p atki niegu. 

To niedrogi, a bardzo oryginalny 

sposób ozdobienia okna. Naklejki 

modne s  nie tylko na szybach, ale 

równie  na meblach i cianach.ZAS ONY

Najmodniejsze jest upinanie tkaniny na dr ku karnisza bez zawieszania 

haczyków czy klamerek. We wn trzach klasycznych zas ony mog  by  bardzo 

d ugie i le e  na pod odze, za amuj c si  wachlarzowo. Obecnie zas ony 

rzadko wyst puj  w parze z firankami, raczej towarzysz  roletom lub aluzjom 

i stanowi  okienn  dekoracj . We wn trzach nowoczesnych zas ony wiesza 

si  na „szelkach” lub montuje kó ka (remizki) i nawleka na stalow  link  albo 

cienki karnisz. Lekkie, pó przezroczyste tkaniny b d  stosowne do wn trz 

urz dzonych w romantycznym stylu.
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Okienne dodatki maj  do spe nienia ró ne funkcje, a ich wybór zale y

od naszych upodoba  i potrzeb. 

Decyzje dotycz ce elementów wystroju wn trz, a wi c i wyboru 

okiennych akcesoriów, podejmujemy zwykle pod koniec procesu urz -

dzania domu. Jedynie monta  rolet zewn trznych trzeba przewidzie

du o wcze niej, ju  podczas stawiania murów, poniewa  ich elementy 

konstrukcyjne s  ukryte w cianie, a pancerz chowa si  w specjalnej 

wn ce wymurowanej nad oknem.

Zewn trzne rolety stosujemy zwykle jako zabezpieczenie przed 

w amaniem, ale równie  jako barier  przed ha asem i s o cem nad-

miernie nagrzewaj cym wn trza w upalne dni (zamontowanie rolet 

mo e obni y  temperatur  wewn trz nawet o 8°C) i wych adzaniem si

pomieszcze  – w mro ne noce. Rolety zmniejszaj  straty ciep a zim  na-

wet o 40%, chroni  równie  okna przed niszcz cym wp ywem deszczu 

i niegu, przed u aj c ich trwa o .

Zewn trzne rolety zamontowane w oknach po aciowych przede 

wszystkim chroni  poddasze przed nadmiernym nas onecznieniem 

i nadmiernym wzrostem temperatury we wn trzu. 

Poza wyborem rodzaju rolet, zdecydowa  musimy o sposobie ich  ste-

rowania, czy b dzie to nap d elektryczny uruchamiany np. za pomoc

pilota, czy rolety pod czymy do instalacji inteligentnej steruj cej  prac

wi kszo ci domowych urz dze . Rolety mog  by  równie  rozwijane 

i zwijane za pomoc  baterii kumuluj cej promienie s oneczne lub, 

Wertikale o poszerzonych lamelach z powodzeniem mog  by  przes on

mi dzy holem a salonem. Wykonane z laminowanych listew mog

znakomicie zast pi  drzwi wewn trzne

W oknie kuchennym, pod którym ustawiono szafki, najlepiej zamontowa

rolet  lub aluzj  albo na doln  cz  szyby, przyklei  foli . Zas onki 

i firanki w kuchni nie s  dobrym pomys em. Niepotrzebnie oddzielaj

parapetow  cz  blatu od pozosta ej, zmniejszaj c tym samym jego 

powierzchni  u ytkow

Okienne triki

Poziome pasy na roletach czy zas onach – poszerz  w skie okno.

Zas ona zawieszona na cianie po bokach okna w taki sposób, by 

nie zas ania a nawet ma ego jego fragmentu (ramy ani szyby) – powi k-

szy optycznie okno.

Stora lub zas ona zawieszona wysoko nad oknem, pod samym su-

fitem, ze z o on  lub zmarszczon  cz ci , która na sta e zas oni nad-

pro e, pozostawiaj c odkryty fragment okna z szyb  – wyd u y zbyt ni-

ski otwór okienny. 

Wertikale (z nowoczesnych materia ów) lub zas ony panelowe (sze-

rokie na kilkadziesi t centymetrów pasy tkaniny usztywnione na górze 

i dole  i przesuwaj ce si  jak wertikale) – maksymalnie wyd u  okno 

i zwi ksz  optycznie wysoko  ca ego wn trza.

Intensywny kolor zas on lub rolet – wyeksponuje okna i ich wystrój, 

ale tylko wtedy, gdy reszta wn trza b dzie monotonna i ma o wyrazista. 

Je li mamy ciekawe meble, pi kn  pod og  czy interesuj c  kolekcj

grafik na cianach, pozostawmy okna i ich wystój na drugim planie, jako 

neutralne t o.

Pi kny widok za oknem na przyrod  lub panoram  miasta (o wiet lon

noc  tysi cem lamp) powinien cieszy  oko, wi c nie zas aniajmy go firanka-

mi, a je li chcemy zachowa  nieco wi cej prywatno ci – zastosujmy „tech-

niczne” rozwi zanie i naklejmy na szyby foli , niczym lustro weneckie.

Fiku nie i zbyt obficie udrapowane zas ony – nie w ka dym wn trzu 

wygl daj  efektownie, zdecydowanie bardziej elegancka i zawsze modna 

jest prostota – lekkie, zwiewne, pó przezroczyste tkaniny.  Zapomnijmy 

o ci kich kotarach z pluszu.

Zas ony i story rzymskie (uk adaj ce si  w poziome plisy dzi ki pr tom 

w tunelach) ze szlachetnej tafty lub surówki z jedwabiu, najlepiej w tona-

cjach z amanej bieli – najlepiej wygl daj  w stylowych wn trzach. 

Story weneckie (uk adaj ce si  w pofalowane fa dy) – powinny 

by  wykonane z bardzo mi kkich (cienkich lub grubszych) tkanin 
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co jest najmniej wygodnym rozwi zaniem, sterowane r cznie. 

Nie bez znaczenia jest te  kolor, który powinien harmonizowa

z elewacj . Najlepiej, je li rolety s  w tym samym kolorze co okna, tynk 

lub pokrycie dachy albo inne elementy elewacyjne: rynny, okapniki 

daszków, barierki na tarasie, klinkier na cokole wokó  domu…

Uwagi kolorystyczne dotycz  równie  doboru materia u na markizy 

i wybarwienia okiennic. Spotyka si  czasem zbyt krzykliwe w kolorach 

markizy zamontowane nad drzwiami tarasowymi. Cz sto ten element 

traktowany jest jako sezonowy i do jego wyboru nie przyk adamy zbyt 

du ej wagi. Niestety zbyt intensywne kolory i wzory mog  zeszpeci

pieczo owicie projektowan  kolorystyk  ca ej elewacji.

Je li zale y nam na wzgl dach bezpiecze stwa, zdecydujmy si  na role-

ty antyw amaniowe, wyposa one w specjalne zabezpieczenia: wzmocnie-

nia dolnej listwy, maskownice prowadnicy, zamek montowany w dolnej 

lub rodkowej cz ci pancerza oraz rygiel r czny. Warto pami ta , e

najtrudniejsze do sforsowania s  rolety zamontowane w wietle okna.

 Zastanawiaj c si  nad wewn trznym wystrojem okien, skupiamy si

g ównie na wzgl dach estetycznych; kolory i wzory rolet, aluzji i zas on

dobieramy wi c do stylu urz dzenia wn trza: kolorów cian, mebli oraz 

naszych indywidualnych upodoba  i obowi zuj cych trendów. Wa ne

jest jednak, by my nie zapominali o funkcji, jak  maj  pe ni  te przes o-

ny, bo oprócz dekoracji okien powinny w ró nym stopniu zatrzymywa

promienie s oneczne i chroni  przed wzrokiem s siadów. 

Delikatna, zwiewna tkanina zast puje firank  i zas on . Pe ni podwójn

rol , pozostaj c w cieniu eleganckich, stylowych mebli. Okno ze 

szprosami i du  ilo ci  szybek jest tak bogate w wystroju, e zbyteczne 

jest dodatkowe strojne wyko czenie

Klasyczne, d ugie zas ony podkre laj  wysoko  okna i ca ego pokoju 

oraz  smuk o  sprz tów i w skie wn trze. Karnisz zamocowany jest pod 

samym sufitem, a tkanina nawleczona na dr ek bez zastosowania abek

– najlepiej prezentuj  si  we wn trzu urz dzonym w jasnej, ciep ej 

kolorys tyce.

Rolety, maty rolowane, drewniane aluzje, naklejane na szyby 

folie – nie zajmuj  wiele miejsca (odstaj  od szyby najwy ej kilka cen-

tymetrów) i zwykle ko cz  si  nad parapetem okiennym lub progiem 

drzwi tarasowych. Na parapetach mo na wi c ustawi  kwiaty lub inne 

ozdoby, a tu  przy oknie biurko czy szafki kuchenne.

Transparentna folia samoprzylepna (cz ciowo przepuszczaj ca wiat-

o dzienne) – szczególnie sprawdzi si  w azienkowym oknie, ale wa ne 

jest, by wzór na folii by  na tyle g sty, eby nawet wieczorem, przy zapa-

lonym wietle z zewn trz nie by o wida , co si  dzieje w azience. W ku-

chennych oknach, w których kiedy  wieszano „zazdrostki”, teraz nakleja 

si  folie nieprzezroczyste z mniej lub bardziej wyci tym drobnym wzorem 

na laduj cym firanki. Popularna jest te  folia imituj ca mro one szk o.

Okno mo na my  razem z foli  przez kilka lat, jest ona bowiem odporna 

na wilgo .

Naklejki z kolorowej, matowej folii – ozdobi  szyby w pokojach dzieci; 

takie dekoracje mo na atwo i niedrogo zmienia  w zale no ci od upodo-

ba  czy dzieci cych fascynacji bajkowymi bohaterami.

Przes ony z drobnych elementów wyci tych np. ze sklejki lub fil-

cu, nawleczonych na sznureczki i zmontowanych w ca o  na listewce 

– to oryginalny pomys  nie tylko na okienn  dekoracj .

Zas ony sznurkowe – w luksusowej wersji wykonane z nitek wygl -

daj cych jak sp ywaj ca z sufitu kaskada wodospadu. Sznureczki maj

w a ciwo ci antystatyczne i nas czone s  preparatem usuwaj cym za-

pachy np. nikotyny, idealne s  wi c do domu palaczy.

Tkaninowe ekrany (usztywnione listewkami suwaj cymi si  po szy-

nach) – kilka warstw takich ekranów pozwala dowolnie aran owa  prze-

strze  przed oknem, urozmaica  kolorystyk , zmniejsza  i powi ksza

optycznie okno, cz ciowo lub ca kowicie zaciemnia  wn trze albo wprost 

przeciwnie – wpuszcza  do niego mnóstwo wiat a. Takie przes ony pa-

suj  do ultranowoczesnych wn trz.
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