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A  90% reklamacji 

okien bierze si

z niew a ciwego 

monta u. Nic dziwnego, 

e producenci udzielaj

gwarancji jedynie 

na okna montowane 

przez autoryzowane 

ekipy. Je li inwestor 

zatrudni  przypadkowe-

go wykonawc  i nie 

zawar  z nim odpowied-

niej umowy, zostaje 

cz sto sam z proble-

mem. A wcale 

nietrudno zapobiec 

takiej sytuacji...

Emilia Ros aniec

Osadzanie okien 

Drzwi 52
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Na monta  okien nale y koniecznie zawrze

umow  z wykonawc . W umowie musz  by

podane: 

1) sposób wykonania us ugi – wed ug jedne-

go z nast puj cych dokumentów: 

a) instrukcji producenta, która – zgodnie 

z norm  PN-EN 14351-1:2006, punkt 6 – po-

winna zawiera  wymagania monta owe i tech-

nik  monta u na budowie, a je li ta instruk-

cja okaza aby si  zbyt ogólna i zbyt skrótowo 

opisuj ca najwa niejsze czynno ci monta-

owe – to: 

b) instrukcji Instytutu Techniki Budowlanej 

nr 421/2006 „Monta  okien i drzwi balkono-

wych” oraz 

c) katalogów systemowych poszczególnych 

systemów profili okiennych dopuszczonych 

do stosowania w budownictwie; 

2) warunki odbioru robót.

 B dy rzadziej wynikaj  z niewiedzy, a cz -

ciej – z zaniedbania regu  monta u. S  przy 

tym na tyle oczywiste, e mo e je wychwy-

ci  nawet osoba bez do wiadczenia. Poni ej

opisujemy te b dy i radzimy, jak poprawnie 

wykona  ka dy etap monta u okien. 

Monta  nowych okien
Aby przedstawione dalej zasady monta u by y

w pe ni zrozumia e, zach camy do zapozna-

nia si  z podstawowymi terminami dotycz -

cymi okien zestawionymi na schemacie z na-

st pnej strony. 

Niew a ciwe przygotowanie o cie a

Nierówno ci i zapylenie jego powierzchni po-

garszaj  przyczepno  pianki uszczelniaj cej, 

a to z kolei powoduje nieszczelno ci na styku 

ramy okna z murem. 

Nasza rada. Przed monta em okna o cie e wy-

maga oczyszczenia i wyrównania. Ekipa mon-

ta owa powinna usun  z jego powierzchni 

py  i gruz, a tak e pozosta o ci po demonta-

u starych okien, np. stary materia  uszczel-

niaj cy. Ewentualne ubytki w o cie u nale y

uzupe ni  (du e ubytki – zapraw , mniejsze 
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Okna

– piank  monta ow ). Przed nak adaniem 

pianki powierzchni  o cie a dobrze jest lekko 

zwil y  wod , co zwi kszy jej przyczepno

do muru. Piank  nale y nanosi , gdy tempe-

ratura zewn trzna jest dodatnia.

Niedopasowanie okna do o cie a

Konsekwencj  monta u okien „na styk” z o cie-

em s  odkszta cenia ram w wyniku napr e

powodowanych zmianami temperatury. Zbyt 

w ska szczelina uniemo liwia tak e zaapli-

kowanie odpowiedniej ilo ci pianki monta o-

wej, czego konsekwencj  s  nieszczelno ci, gdy 

konstrukcja okna kurczy si  pod wp ywem ni-

skiej temperatury.

 Z kolei okno za ma e w stosunku do o cie-

a, a wi c sytuacja, gdy luzy s  za du e, po-

ci ga za sob  nast pny b d: wype nianie tej 

szerokiej szczeliny zbyt du  ilo ci  pianki. 

Jest to niedopuszczalne ze wzgl du na du

si  rozpr ana pianki, która przy zbyt gru-

bej warstwie mog aby nawet wypchn  ram

okna. 

Nasza rada. Poprawny monta  okna mo li-

wy jest tylko wtedy, gdy jest ono odpowied-

nio mniejsze od o cie a, mi dzy nim a murem 

musi pozosta  luz, który umo liwi swobodne 

REKLAMA

Przed monta em okna konieczne jest oczyszcze-

nie o cie a

fo
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Podstawowe cz ci okna i elementy stosowane przy jego monta u

skrzyd o
okienne

rozpórki
u ywane

przy
monta u

kotwa 
mocuj ca

ram  okna

klin
ustalaj cy
po o enie

okna

izolacja
paroprzepu-
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od strony 
zewn trznej

izolacja
termiczna
z pianki 
poliuretanowej
lub we ny
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odkszta canie si  okna pod wp ywem zmian 

temperatury. Szczelina ta zapewnia te  po-

prawne po czenia okno–mur. Proporcje s

w a ciwe, gdy okna s :

2–3 cm w sze od o cie a,

4,5–5,5 cm od niego ni sze (ni sze warto ci 

dotycz  okien drewnianych, wy sze – z PVC 

lub aluminiowych). 

Podane warto ci powinno si  mierzy  w licu 

nieotynkowanego muru (je li tynk jest ju  na-

niesiony, trzeba go miejscowo sku , aby po-

miar by  miarodajny).

Za szerok  szczelin  wokó  okna nale y zmniej-

szy  np. przez wype nienie jej bloczkami z be-

tonu komórkowego lub ceg ami lub te  przez 

u ycie listwy poszerzaj cej.

 Dla zachowania tych odleg o ci bardzo wa ne 

jest w a ciwe wymierzenie o cie a. Do pomia-

ru potrzebne s  ta ma miernicza i poziomnica. 

Pomiar wykonuje si  na ka dym boku w kilku 

miejscach zarówno przy kraw dzi wewn trznej, 

jak i zewn trznej. Trzeba te  zmierzy  przek t-

ne otworu i porówna  ich d ugo ci, aby spraw-

dzi , czy otwór ma rzeczywi cie k ty proste. 

 Aby okno by o odpowiednio mniejsze od o cie a, nale y wcze niej bardzo dok adnie wymierzy  o cie e. 

Trzeba zmierzy  ka dy bok – od wewn trznej i zewn trznej strony, a tak e przek tn  otworu 

 Precyzyjnych pomiarów o cie a  (z dok adno-

ci  do 1,5 mm) mo na dokona  za pomoc  dal-

mierza.  Urz dzenie to oblicza za nas powierzch-

ni  przygotowanego otworu, dzi ki czemu w atwy 

sposób mo na skontrolowa  poprawno  prac

Zwró  na to uwag !

Usytuowanie okna w grubo ci ciany 

Przez odpowiednie usytuowanie okna w cianie 

mo na ogranicza  do minimum straty ciep a

przez stref  wokó  niego. Usytuowanie okna po-

winno si  dostosowa  do rodzaju cian: 

w jednowarstwowych – w po owie grubo ci 

muru,

w dwuwarstwowych – przy zewn trznej kraw -

dzi muru,

w trójwarstwowych – w p aszczy nie ocieplenia.

Metody mocowania okien: 

na kotwy (cz stsza) – przykr ca si  je lub zaczepia 

do o cie nicy przed wstawieniem o cie nicy 

w otwór. Kotwy stosuje si  do mocowania okien 

w cianach warstwowych, w których nie mo na 

o cie nicy przykr ci  bezpo rednio do pod o a, 

bo jest nim nieno ne ocieplenie.

na dyble (rzadsza) – otwory pod dyble wywierca 

si  w o cie nicy przed jej osadzeniem w murze, 

ale same dyble umieszcza si  ju  po wstawieniu 

o cie nicy. Ten sposób czenia mo na stoso-

wa , gdy ciana jest jednorodna, np. z betonu 

komórkowego; dybli u ywa si  tak e do moco-

wania listwy progowej. 

W cianie jednowarstwowej ram  okna nale y

umie ci  w osi ciany

W cianie dwuwarstwowej zewn trzna kraw d

ciany i ramy okna powinny si  pokrywa

Zamocowanie o cie nicy okna w o cie u: a) – na kotwy, b) – na dyble

W cianie trójwarstwowej ram  okna nale y

umie ci  w p aszczy nie ocieplenia

dybel przechodzi bezpo rednio 

przez otwór w o cie nicy

kotwa stabilizuj ca okno w pionie

wkr t mocuj cy kotw  do o cie a

musi by  dobrany do materia u, 

z którego wykonana jest ciana

dodatkowy wkr t

a b
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Monta  okien bez listew progowych

Niewprawnym monta ystom zdarza si  osadza-

nie okien bezpo rednio w o cie u, w pod odze 

(tak niektórzy montuj  drzwi balkonowe) czy 

w progu. Mocowanie okna bezpo rednio w pod-

o u pozostawia szczeliny wokó  okna i do po-

mieszczenia przedostaje si  woda, która migru-

j c, zawilgaca ciany lub stropy. Niew a ciwe 

osadzenie okna uniemo liwia te  poprawne 

wykonanie zewn trznych obróbek blachar-

skich oraz zamontowanie parapetów.

Nasza rada. Aby okno od do u mia o solidne 

podparcie mechaniczne, konieczny jest mon-

ta  listwy progowej (zwanej te  podokienn ). 

Umo liwia ona poprawne – trwa e i szczelne 

– po czenie parapetów zewn trznych i we-

wn trznych z oknem. 

Niew a ciwe mocowanie okna

Mo e to by  zarówno niew a ciwy rozstaw 

kotew lub dybli mocuj cych o cie nic  do 

o cie y, jak i niedostateczna liczba tych cz-

ników, a nawet – ca kowite ich pomini cie. 

Przygodnym monta ystom zdarza si  trak-

towa  piank  monta ow  jako jedyny sposób 

mocowania okien. 

Okno zamocowane cznikami w zbyt du-

ym rozstawie nie jest wystarczaj co stabil-

ne, co doprowadza do zdeformowania pozio-

mych ramiaków o cie nicy i rozszczelnienia 

styków okna z murem. 

U ycie zbyt du ej liczby kotew powoduje 

nadmiern  sztywno  po czenia okna z mu-

rem, co z kolei ogranicza swobod  ruchów kon-

strukcji okna wynikaj cych ze zmian tempera-

tury i wilgotno ci: wskutek tego okno mog oby 

si  z czasem wypaczy , a na tynku mog yby 

pojawi  si  p kni cia. 

Nasza rada. Pianka monta owa nie mo e s u-

y  do mocowania okna w o cie u, lecz jedy-

nie do uszczelniania styku wzd u  ich obwodu. 

W celu poprawnego osadzenia o cie nicy stabi-

lizuje si  j  wst pnie w o cie u za pomoc  drew-

nianych lub plastikowych klinów dystansowych 

umieszczonych blisko jej naro ników, ustawiw-

szy j  dok adnie w pionie i w poziomie. Po do-

konaniu pomiarów i wyregulowaniu o cie ni-

cy mocuje si  j  trwale w murze dyblami lub 

kotwami w nast puj cym rozstawie:

maksimum 70 cm – w oknach plastikowych,

maksimum 80 cm w oknach drewnianych,

przy czym odleg o czników od naro y i osi 

s upka powinna wynosi :

ok. 15 cm w oknach o najpopularniejszych wy-

miarach – 1490–1690 mm,

ok. 25 cm – w kolorowych oknach plastiko-

wych. 

Uwaga! Od podanych wy ej ogólnych zale-

ce  co do rozstawu czników za wa niej-

sze nale y uzna  zalecenia w dokumentacji 

monta owej lub instrukcjach monta u kon-

kretnych okien. 

Wadliwe uszczelnienie 

po czenia okno–mur

Oprócz nak adania pia-

nek monta owych na 

nieoczyszczone o cie-

e b dn  praktyk  jest 

wtryskiwanie w szczeli-

n  wokó  okna zbyt ma ej 

ilo ci pianki. Wskutek ta-

kiej oszcz dno ci wokó

okna tworz  si  pustki 

bez uszczelnienia, a za-

tem – mostki termicz-

ne. B dem jest równie

zbyt obfite wype nienie 

szczelin mi dzy murem 

a oknem, mo e bowiem 

doprowadzi  do defor-

macji profilu okienne-

go. Wady uszczelnienia 

mo na te  spowodowa ,

zbyt wcze nie rozpoczy-

naj c obróbk  pianki 

monta owej – jeszcze 

przed jej ca kowitym wyschni ciem: taki po-

piech mo e doprowadzi  do zmniejszenia ob-

j to ci warstwy izolacyjnej, a przez to – pogor-

szenia skuteczno ci uszczelnienia. Przyczyn

wad bywa te  niew a ciwa kolejno  robót, np. 

nak adanie ostatniej warstwy izolacyjnej od 

wewn trz przed u o eniem tynku. 

Nasza rada. Warunkiem poprawnego uszczel-

nienia po cze  okno-mur jest zachowanie 

w a ciwej kolejno ci robót:

Wype nienie szczeliny piank  poliuretano-

w  lub – znacznie rzadziej – ta m  rozpr n .

Przed na o eniem pianki mi dzy stojaki o cie -

nicy trzeba wstawi  rozpory, aby nie dosz o do 

ich odkszta cenia wskutek rozpr ania si  pian-

ki. Mo na te  wybra  piank  o obni onej rozpr -

no ci, która o po ow  mniej ni  zwyk a zwi ksza 

swoj  obj to  – dzi ki czemu niebezpiecze stwo 

wypaczenia si  o cie nicy jest mniejsze.  Przed 

rozpocz ciem uszczelniania dobrze jest zwil y

o cie e wod , co zwi kszy przyczepno  pian-

ki. Szczelin  wype nia si  do 1/3 jej obj to ci. 

Piank  pozostawia si  do wyschni cia na czas 

okre lony przez producenta. Po wyschni ciu 

nadmiar pianki cina si  no em w p aszczy -

nie o cie nicy.

Tynkowanie o cie a. Roboty tynkarskie przy 

oknach drewnianych nale y wykona  po zabez-

pieczeniu okien foli  i ta m  – uchroni to okna 

przed zarysowaniami i zabrudzeniami. Ramy 

okien plastikowych s  ju  fabrycznie zabezpie-

czone, trzeba jednak pami ta , aby po zamon-

towaniu w krótkim czasie zdj  foli  – po 2–3 

miesi cach b dzie to niemo liwe.

 Prawid owy monta  drzwi balkonowych – na li-

stwie progowej 

Zwró  na to uwag !

Uszczelnianie podokienników 

Zewn trzne uszczelnia si  neutralnym siliko-

nem budowlanym, który nie reaguje z zasado-

wym pod o em – tynkiem. Silikon trzeba wy-

profilowa  tak, aby woda mog a z niego swo-

bodnie sp ywa  – do wyg adzania silikonu sto-

suje si  specjalne kostki.

Wewn trzne uszczelnia si  niskorozpr n

piank , która ma bardzo du  si  wi zania, 

nieznacznie zwi ksza obj to , a po zwi zaniu 

zachowuje stabilno  wymiarow .

fo
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Schemat w a ciwego rozmieszczenia punktów mocowania okien i drzwi 

(wg Instrukcji 421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej – „Monta  okien 

i drzwi balkonowych”) 

A – odst p mi dzy punktami mocowania:

w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm

w okach drewnianych maks. 80 cm

E – odst p od naro nika wewn trznego kszta townika – min. 15 cm

P – odst p od kraw dzi s upka min. 15 cm
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Uszczelnienie wype nienia. Sposób tego 

uszczelnienia zale y od tego, w jakiej cianie 

okno jest osadzone. Najcz ciej mamy do czy-

nienia ze cian  dwuwarstwow  – wtedy od 

zewn trz wokó  o cie a przykleja si  paski 

styropianu, nak ada tynk, a na styku z ram

pozostawia szczelin  2–3 mm, któr  nast p-

nie wype nia si  silikonem. Od rodka tak e

mi dzy ram  okna a tynkiem trzeba pozosta-

wi  szczelin  (inaczej tynk b dzie p ka ) i wy-

pe ni  j  akrylem.

W co warto wyposa y  okna?
Nawiewniki okienne

W roku 2009 zmieni y si  wymagania do-

tycz ce okien (zmiany te wprowadzi o

Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury 

z 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 201, 

poz. 1238) dotycz ce warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiada  budynki). 

Do ko ca 2008 roku wprowadzone do sprzeda y

okna (o wspó czynniku infiltracji powietrza 

0,5–1,0 m³/(m•h•daPa
2/3

) nie musia y by  wy-

posa one w urz dzenia nawiewne. Pierwszego 

stycznia 2009 roku wesz y w ycie nowe przepi-

sy dotycz ce szczelno ci okien i drzwi. Zgodnie 

z nimi  w pomieszczeniach, w których zastoso-

wano inny rodzaj wentylacji ni  mechaniczna 

nawiewna lub nawiewno-wywiewna (a wi c

w pomieszczeniach z wentylacj  grawitacyj-

n ), dop yw powietrza zewn trznego nale y

zapewni  przez urz dzenia nawiewne umiesz-

czone w oknach, drzwiach balkonowych lub 

w innych cz ciach przegród zewn trznych. 

Przepis ten oznacza, e w domach z wentyla-

cj  grawitacyjn  trzeba stosowa  nawiewniki 

okienne lub cienne we wszystkich pomieszcze-

niach z wyj tkiem azienek, kuchni i toalet.

 Nawiewniki mo na montowa  w nowych 

oraz ju  istniej cych oknach. Ich zadaniem 

jest usprawnienie wymiany powietrza. Do 

wyboru s  ni ej omówione nawiewniki:

 Nawiewnik higrosterowany  Nawiewnik ci nieniowy

samoczynny regulator 
przep ywu powietrza reaguj cy 
na ró nice ci nie

higrometr z czujnikiem ta my
poliamidowej, która reaguje na wilgotno
wzgl dn  powietrza w pomieszczeniu

fo
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 Gwarancj  sprawnego funkcjonowania nawiew-

nikow jest ich mota  w odpowiednim miejscu. 

Zgodnie ze zmian  Az3 do normy PN-83/B-03430 

nawiewnik okieny powinien by  zamontowany 

w górnej cz ci okna. Na zdj ciu wida  nawiewnik 

zmontowany na przyldze okna PVC

fo
t. 
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Poprawny monta  okna – krok po kroku 
1. Z o cie nic nale y zdj  skrzyd a. W oknach 

montowanych na kotwy elementy te nale y

przykr ci  do o cie nicy przed jej osadzeniem 

w murze (a).

2. Tak przygotowan  o cie nic  mo na 

osadzi  w murze. Stabilizuje si  jej po o enie 

klinami z impregnowanego drewna lub 

tworzywa sztucznego. Operuj c klinami 

umieszczonymi pod profilami pionowymi, 

ustawia si poziom profili. Odpowiednia 

grubo  klinów umieszczonych mi dzy 

pionowymi profilami a murem – blisko gór-

nego naro nika, umo liwi ustawienie o cie -

nicy w pionie (b). 

3. Nast pnie, u ywaj c poziomnicy, nale y

upewni  si , e piony i poziomy s  zachowane 

(c).

4. Teraz mo na trwale zamocowa  o cie nic ,

przykr caj c wkr ty do wcze niej zamocowa-

nych kotew (d).

5. Potem w wietle otworu nale y zamocowa

rozpory lub za o y  i zamkn  skrzyd a. 

Zapobiegnie to wypaczeniu ram przez rozpr -

aj c  si  piank  monta ow  (e).

6. Po zamocowaniu skrzyde  lub rozpórek 

o cie  nale y zwil y  wod , co zwi kszy przy-

czepno  pianki. Dalej szczelin  mi dzy ni

a murem trzeba wype ni  pian  monta ow .

Uwaga! Przed rozprowadzeniem pianki ramy 

okna nale y zabezpieczy  przed zabrudze-

niem. Okna plastikowe oklejone s  fabrycznie 

foli  ochronn , drewniane trzeba oklei  samo-

dzielnie. 

Po wyschni ciu pianki jej nadmiar trzeba usu-

n  no em (f, g).

7. Na ko cu nale y wyregulowa  okucia 

i sprawdzi  poprawno  otwierania i zamyka-

nia okien (h). 

Na ko cu trzeba wykona  roboty tynkarskie 

– okna powinny by  ca y czas pokryte foli  ochron-

n , nast pnie uszczelni  wype nienie szczelin. 

Dopiero teraz mo na zdj  foli  ochronn .

a b c d
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Higrosterowane. Ilo  przep ywaj cego 

powietrza zale y w nich od zawarto ci pary 

wodnej w pomieszczeniu, czyli od wilgotno ci 

wzgl dnej wewn trz pomieszczenia. Prac  na-

wiewnika steruje czujnik z ta my poliamido-

wej, która zmienia d ugo  pod wp ywem ró nic 

wilgotno ci wzgl dnej w powietrzu. Zmieniaj c

swoje wymiary, ta ma zamyka (zas ania) lub 

otwiera (ods ania) przepustnic  i tym samym 

umo liwia dop yw wi kszego b d  mniejsze-

go strumienia powietrza do pomieszczenia.

Ci nieniowe. Ilo  dostarczanego powietrza 

zale y w nich od ró nicy ci nienia na zewn trz 

i wewn trz pomieszczenia. Wyposa one s  w sa-

moczynnie dzia aj cy ci nieniowy regulator 

przep ywu umieszczony w czerpni powietrza. 

Elementem steruj cym jest aerodynamiczny p at 

aluminiowy „p ywaj cy” w strumieniu przep y-

waj cego powietrza. W miar  wzrostu pr dko-

 Roleta podtynkowa, wbudowana pod istniej -

ce nadpro e. Stosowana w nowo budowanych do-

mach, po adaptacji nadpro a mo na stosowa  j

tak e w ju  istniej cych budynkach  



ci powietrza p at unosi si  i obraca wokó  górnej kraw dzi, przymy-

kaj c przekrój przelotu. Gdy pr dko  maleje, p at opada, zapewniaj c

w ten sposób sta y strumie  przep ywaj cego powietrza, niezale nie 

od warunków zewn trznych. Prac  tych nawiewników mo na te

regulowa  r cznie – do zamkni cia w cznie. 

Uwaga! Niezale nie od tego, jaki rodzaj nawiewnika wybierzemy, 

musi mie  on parametry potwierdzone przez producenta w dekla-

racji zgodno ci. Ponadto zgodnie z przepisami (Art. 9 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) na-

wiewniki musz  mie  aprobat  techniczn .

Monta  nawiewników

Nawiewniki montuje si  w górnej cz ci stolarki okiennej lub w ka-

secie rolety zewn trznej. Mo na je te  montowa  w istniej cych 

oknach. W oknach z PVC nawiewniki montuje si  na przylgach 

okiennych – element wewn trzny na skrzydle, a okap zewn trzny 

– na o cie nicy okna. W tym celu wykonuje si  otwory o podanych 

przez producenta wymiarach – bez uszkadzania stalowego usztyw-

nienia profilu. W oknach drewnianych otwory frezuje si  tylko na 

skrzydle lub tylko w o cie nicy. Miejsca osadzenia nawiewnika do-

biera si  do odleg o ci mi dzy skrzyd em a nadpro em. 

Os ony okienne 

Ochrona przed w amaniem. Funkcj  t  najlepiej spe niaj  rolety ze-

wn trzne. Dobrze jest wybra  konkretny rodzaj ju  na etapie budo-

wy domu, bo wi kszo  rolet przeznaczona jest do monta u w a nie 

w tym czasie. Oto najpopularniejsze typy rolet zewn trznych i za-

sady ich monta u.

Rolety elewacyjne – jedyny rodzaj, który mo na montowa  w ist-

niej cych budynkach bez dokonywanie przeróbek o cie y. Skrzynk ,

w któr  zwija si  pancerz rolety, mo na montowa  dwojako: 

1) na cianie nad oknem (skrzynki w kszta cie walca);

2) w o cie u – kosztem przys oni cia cz ci okna i ograniczenia 

ilo ci wiat a s onecznego wpadaj cego do pomieszcze  (skrzynki 

w kszta cie prostopad o cianu).

Uwaga! Prowadnic i skrzynki rolet elewacyjnych nie mo na przy-

twierdza  do muru, gdy dom jest ocieplony standardowo – czyli sty-

ropianem od zewn trz, a ciana jest dwuwarstwowa, gdy  warstwa 

styropianu uniemo liwia stabilne mocowanie rolet. W takiej sytu-

acji pozostaje ewentualnie monta  elementów rolet do ram okien-

nych, wtedy jednak rolety nie b d  dobrze spe nia  funkcji antyw-

amaniowych.

Rolety podtynkowe – montuje si  je na zewn trz budynku, wi c

musz  by  uwzgl dnione w projekcie domu. Skrzynk  takiej role-

ty montuje si  w specjalnie ukszta towanym nadpro u i przykry-

wa jej czo ow ciank  warstw  ocieplenia, po czym tynkuje. 

Rolety naokienne – montuje si  we wn ce okiennej razem z okna-

mi, zatem tak e musz  by  uwzgl dnione w projekcie, poniewa

otwory okienne powinny by  podwy szone o wysoko  skrzynki. 

Skrzynk  montuje si  do górnego fragmentu o cie nicy specjalny-

mi profilami i wraz z oknem osadza w otworze okiennym. 

Uwaga! Klap  rewizyjn  skrzynki rolety naokiennej montuje si  od 

wewn trz pomieszcze , co mo e si  okaza  uci liwe dla miesz-

ka ców, gdy potrzebna b dzie konserwacja lub naprawa rolety, ale 

te  stosunkowo atwo si  do niej dosta .

Rolety nadpro owe – ich skrzynki spe niaj  podwójn  funkcj :

1) ukrywaj  zwini ty pancerz rolety,

2) stanowi  gotowy element budowlany (nadpro e). R
E
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Rolety te montuje si  dwuetapowo:

I) na etapie wznoszenia cian osadza si

skrzynki,

II) po wstawieniu okien – zak ada si  pancerze 

i montuje prowadnice. 

Pancerze i prowadnice mo na oczywi cie za-

montowa  w dowolnym czasie po wstawieniu 

okien, równie  w zamieszkanym domu.

Ochrona przed s o cem. Rozmaite dost pne 

na rynku os ony izoluj  od s o ca w ró nym 

stopniu i w ró ny sposób. 

aluzje umo liwiaj  kontrolowanie kie-

runku i ilo ci wpadaj cego wiat a – przez 

ustawienie lamelek pod odpowiednim k -

tem. Nie zas aniaj  ca kowicie obrazu za 

oknem. Mo na je tak e podnosi , odkrywaj c

ca  szyb . Dost pne s  dwa rodzaje aluzji: 

– poziome – sk adaj  si  z poziomo u o onych 

elementów po czonych systemem sznurków 

lub y ek. Lamele z tworzywa lub aluminium 

maj  16 lub 25 mm szeroko ci, drewniane 

s  zwykle szersze – 25- lub 50-milimetro-

we. aluzje drewniane (z ró nych gatunków 

drewna, równie  egzotycznego) s  dosy  ci -

kie, dlatego nie mo na ich stosowa  w bardzo 

du ych oknach: do tego lepiej nadaj  si alu-

zje z lamelkami z tworzywa lub aluminium – 

lekkie i oferowane w wielu kolorach.

aluzje aluminiowe odbijaj wiat o s o-

neczne, wi c dobrze sprawdzaj  si  w po-

kojach z oknami od po udnia oraz zacho-

du. aluzje plastikowe w takich warunkach 

sprawdzaj  si  gorzej, gdy  pod wp ywem 

wysokiej temperatury atwo si  odkszta caj ;

– aluzje pionowe, nazywane te  wertikalami, 

jeszcze do niedawna stosowano g ównie w biu-

rach i sklepach, ale teraz s  coraz popularniej-

sze w domach i mieszkaniach – ze wzgl du na 

du y wybór tkanin i wzorów. Nie tylko chro-

ni  przed s o cem, z powodzeniem mo na je 

równie  wykorzysta  do dzielenia przestrzeni. 

Wertikale s  wykonane z trwa ych, antyelek-

trostatycznych tkanin odpornych na p owie-

nie lub te  z PVC (te s  przeznaczone g ównie 

do wn trz u yteczno ci publicznej). 

Montuje si  je pod sufitem w nadpro u lub 

na cianie jako wolno wisz ce na górnej szynie 

lub prowadzone spr y cie tak e w dolnej szy-

nie. Paski wertikali s  szersze od lamelek alu-

zji poziomych – maj  najcz ciej 63, 89, 100 lub 

127 mm. Lamele mo na obraca  wokó  ich osi za 

pomoc a cuszka, reguluj c w ten sposób ilo

wiat a wpadaj cego do pomieszczenia.  

Rolety wewn trzne, czyli maty zas onowe 

lub pasy tkaniny, których zadaniem jest przefil-

trowywanie wiat a. Je li s  nawini te na rolk ,

mamy do czynienia z rolet  zwijan . Ruch tak 

skonstruowanej przes ony mo liwy jest dzi ki 

uk adowi linek i bloczków przytwierdzonych 

do dolnej i górnej cz ci rolety; steruj c linka-

mi, zwijamy os on .

Do opuszczania i podnoszenia rolet 

mo e te  s u y  obrotowy dr ek – wów-

czas s  one wyposa one w mechanizm a -

cuszkowy lub spr ynowy samoblokuj cy.

Nie wszystkie rolety wyposa one s  w mecha-

nizm zwijany, s  te rolety podnoszone na inne 

sposoby. Du  popularno ci  ciesz  si  rolety 

rzymskie, do których podszewki przymocowa-

ne s  poziomo w regularnych odst pach listew-

Roleta naokienna, stosowana w budynkach nowo 

budowanych i ju  istniej cych  

fo
t. 
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dRoleta elewacyjna przymocowana do ciany nad 

oknem. Stosowana w nowo budowanych i ju  ist-

niej cych budynkach  
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ki b d  pr ty metalowe. Do tych elementów przyczepione s  kó ka, przez 

które wzd u  rolety biegn  linki. Roleta rzymska mo e by  te  podci ga-

na a cuszkami lub sznurkami: wówczas w materia  nie wszywa si  li-

stewek, tylko sznurki lub a cuszki podczepione na dole do rurki obci -

aj cej. Na rurze nawojowej zamontowane s  szpulki do a cuszków lub 

sznurków. Materia  przyczepiony jest (np. rzepami) do górnej os ony rol-

ki nawojowej. Ruch rolki podci ga rurk  obci aj c  i nawija a cusz-

ki lub sznurki zas ony – w ten sposób materia  zaczyna si  marszczy

i tym samym podnosi .

Powierzchnia okna mo e by  podzielona przez ró n  liczb  skrzyde , ale 

te  przez pionowe s upki lub lemienia – elementy poziome. Na jeszcze 

mniejsze elementy okno dziel  szprosy (listwy). O podziale okna warto 

zdecydowa , maj c na uwadze przeznaczenie i umiejscowienie pomiesz-

cze .

Do salonu i gabinetu – warto dobra  okna o jak najwi kszej powierzch-

ni przeszklenia – ze wzgl du na du e zapotrzebowanie na wiat o w tych 

pomieszczeniach. Najlepiej zatem je li okna w tych pomieszczeniach nie 

b d  zbytnio podzielone. Sprawdz  sie tu okna jedno- i dwuskrzyd owe 

bez szprosów. 

Do sypialni, kuchni i holów – mo na dobra okna o urozmaiconych 

podzia ach – tu bowiem wiat o dzienne nie jest niezb dne. 

Du e znaczenie ma te  usytuowanie okien wzgl dem stron wiata. Te 

zwrócone na po udnie dostarcz  znacznie wi cej wiat a ni  te od wscho-

du czy pó nocy. Dlatego je li chcemy, aby w salonie znalaz y si  okna ze 

s upkami i szprosami a s  one zwrócone na po udnie lub zachód to 

mo emy sobie na to pozwoli . Gdyby jednak okna zwrócone by y w takich 

pomieszczeniach na stron  wschodni  lub pó nocn  – lepiej zrezygnowa

z takiego rozwi zania.    

Jakie wybra  okna...
ze wzgl du na podzia y?

 Regulacja po o e  lamelek w aluzjach pozwala na ca kowite lub cz cio-

we zaciemnienie pomieszczenia – zale nie od potrzeb 
 Rolety tworz  pó cie  w pomieszczeniu. Zale nie od koloru rolet, uzyskuje 

si  ró ny stopie  zaciemnienia   

 Markiza tarasowa, przytwierdzona stalowymi belkami do ciany

fo
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 Podzia  okien powinni my ustali , maj c na wzgl dzie usytuowanie i przeznaczenie pomieszcze  w jakich maj  by  zamontowane  
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Markizy chroni  nie tylko przed s o cem, 

ale te  przed deszczem (je li wykonane s  z 

materia u wodoodpornego), a ponadto s  ele-

mentem dekoracyjnym. Niestety, nie s  od-

porne na silny wiatr, który mo e porwa  po-

szycie i po ama  konstrukcj . Produkuje si

markizy:

– balkonowe – polecane do os aniania silnie 

nas onecznionych okien, balkonów, loggii, ma-

ych tarasów. Maj  sta  (niesk adan ) kon-

strukcj  metalow  w kszta cie daszka z piono-

wymi podparciami (s upkami) i ze zwijanym 

poszyciem,

– tarasowe – ze wzgl du na du y wysi g (na-

wet do 3,5 m) przeznaczone do os aniania du-

ych tarasów i ogródków letnich. Maj  sk adane 

przegubowo ramiona (mo na je rozk ada  i sk a-

da ), poszycie z impregnowanego materia u i re-

gulowany k t nachylenia. Maksymalna d ugo

markiz balkonowych i tarasowych dost pnych 

w sprzeda y to 7 metrów (wi ksze konstrukcje 

by yby niestabilne);

– koszowe – maj  charakterystyczny pó okr -

g y kszta t i najcz ciej s  stosowane do ozda-

biania okien, witryn i wej  do lokali u ytecz-

no ci publicznej. 

 Markiza przys aniaj ca cz  oran erii    

 Markiza balkonowa – skutecznie zacieni miej-

sce wypoczynku 

 Zwijane poszycia markizy balkonowej 
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Ceny okien o typowych wymiarach 

(1470 cm × 1450 cm):

z PVC   – 250–550 z /m2

drewnianych  – 350–700 z /m2

Koszt monta u nowych okien: 

20 z /m obwodu bez obróbki o cie a; 

35–40 z /m2 z obróbk  o cie a

Ceny rolet i aluzji wewn trznych: 

   od 100 z /m2

Ceny rolet zewn trznych:

   od 250 z /m2

Ceny markiz:

tarasowych  – od 1000 z /szt.

balkonowych  – od 500 z /szt.

Koszty monta u os on okiennych stanowi

przeci tnie 15% warto ci zamówienia

Ile to kosztuje?


