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aluzje, rolety, markizy

Tomasz Wojciuk

Czerwiec i lipiec to jedne 

z najcieplejszych i najbardziej 

s onecznych miesi cy

w roku. Czasami to s o ce

jest b ogos awie stwem, 

bywa jednak, e jest go a

nadto. Wówczas si gamy po 

specjalne os ony, chroni ce

przed intensywnym wiat em 

i lej cym si  z nieba arem. 

aluzje, rolety i markizy, 

bo o nich mowa, przynosz

latem  ukojenie nie mniejsze od 

zimnych napojów i klimatyzacji.
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aluzje
Montuje si  je wewn trz pomieszcze . Nie tylko pozwalaj  regulo-

wa  ilo  wpadaj cego do naszego domu czy mieszkania wiat a, ale 

tak e spe niaj  funkcje dekoracyjne, a oddzielaj c domowników od 

wiata zewn trznego, zapewniaj  im intymno . Obecnie dost pnych 

jest wiele typów aluzji, które ró ni  si  sposobem monta u, wykona-

niem, kolorystyk , a tak e zastosowaniem. 

Rodzaje

aluzje mo emy podzieli  na poziome i pionowe. Poziome, oprócz 

wygl du, ró ni  si  tym, e maj  zdecydowanie w sze lamelki, czy-

li listwy, których szeroko  – w zale no ci od u ytego materia u

– mo e wynosi  od 16 do 50 mm. Stosuje si  je przewa nie w kuch-

niach, sypialniach, azienkach, gabinetach. aluzje pionowe, zwane 

niekiedy wertikalami, znajduj  zastosowanie g ównie (cho  w ostat-

nim czasie si  to zmienia) w pomieszczeniach biurowych. Chroni

one przed s o cem, ale mog  tak e oddziela  przestrze  u ytkow

lub odgradza  nas od wspó pracowników. Ich du  zalet  jest to, e

cz sto mo na przesuwa  je jak zas ony. aluzje pionowe s  wykona-

ne z innych ni  poziome materia ów  i maj  znacznie szersze lame-

le, których wymiary zawieraj  si  w przedziale od 65 mm do nawet 

130 mm. 

aluzje, rolety, markizy

S o coposkramiacze
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Materia y

aluzje poziome. Mog  by  wykonane z alu-

minium, drewna, ró nego rodzaju tkanin lub 

tworzywa sztucznego (PVC). 

aluzje aluminiowe s  lekkie i trwa-

e. Przy w a ciwym u ytkowaniu mog  s u-

y  nawet kilkana cie lat. Odbijaj wiat o

s oneczne, dlatego warto instalowa  je w po-

mieszczeniach znajduj cych si  od po udnia 

lub od zachodu. Szeroko  paneli wynosi 

zwykle 16 mm lub 25 mm.

aluzje drewniane s  bardzo eleganc-

kie, przez co idealnie nadaj  si  do stylowych 

wn trz. wietnie komponuj  si  z dodatka-

mi z drewna, skóry lub rattanu. Cho  tak na-

prawd  produkowane s  z ró nych gatunków 

drewna, coraz cz ciej jest to lipa kanadyj-

ska (basswood), która nie ma s ków, jest wy-

trzyma a i odporna na zmiany temperatury. 

Szeroko  lameli mo e wynosi  od 25 mm do 

nawet 75 mm. aluzje drewniane malowane 

s  zwykle ekologicznymi lakierami z filtrem 

UV. Dost pne s  w kilkunastu kolorach i od-

cieniach.

aluzje z antyelektrostatycznych, od-

pornych na p owienie tkanin s wietn

alternatyw  dla tych wszystkich, którzy ce-

ni  sobie przytulno , a odstrasza ich cena 

aluzji drewnianych i ch ód aluminiowych 

paneli. aluzje takie wietnie komponuj

si  z firankami i zas onami, a nawet po ca -

kowitym zasuni ciu daj  przyjemne, roz-

proszone wiat o, którego nat enie zale y

od koloru i faktury tkaniny. Szeroko  la-

meli w tego typu aluzjach zwykle wynosi 

50 mm.

aluzje z tworzywa sztucznego, czyli PVC,

nie do , e s  lekkie (mo na stosowa  je do 

zas aniania du ych powierzchni) i stosunko-

wo tanie, to w mi y dla oka sposób rozprasza-

j wiat o. Ich wad  jest natomiast to, e nie s

tak eleganckie jak aluzje z drewna czy tka-

nin oraz mog  odkszta ca  si  pod wp ywem 

wysokich temperatur. Szeroko  lameli wyno-

si przewa nie do 50 mm.

aluzje z pow ok  thermostop oferowa-

ne s  g ównie przez producentów okien da-

chowych. Maj  one t  w a ciwo , e zim  za-

trzymuj  w pomieszczeniu ciep o (lamelki 

z pow ok  thermostop skierowane w kierunku 

szyby), za  latem zapobiegaj  jego nadmierne-

mu nagrzewaniu (pow oka skierowana do we-

wn trz pomieszczenia).

aluzje pionowe. Najcz ciej robi si  z tka-

nin (o g adkiej fakturze lub akardowych) 

i PVC (trwa e, ognioodporne, z w a ciwo cia-

mi antystatycznymi). Pod wzgl dem spe nia-

nych funkcji aluzje z tkanin mo na podzieli

na przezroczyste, zaciemniaj ce, termoizolu-

j ce oraz z pow ok  antyrefleksyjn  (przeciw-

dzia aj  odbijaniu si  promieni s onecznych 

w ekranie telewizora lub komputera).

Monta  i obs uga

aluzje poziome mo na montowa  mi -

dzy szybami (dotyczy to okien starego typu: 

skrzynkowych lub dzielonych) lub poza 

nimi. Mi dzy szybami instaluje si  najcz -

ciej lekkie aluzje aluminiowe lub z two-

rzywa sztucznego. Zwykle firmy oferuj -

ce aluzje zapewniaj  tak e ich monta .

System regulacji jest po to, aby przesuwa-

j c pod odpowiednim k tem lamele, kontro-

lowa  ilo  wpadaj cego do pomieszczenia 

wiat a. Najcz ciej s u  do tego specjal-

ne sznurki, pokr t a lub wa ki, które po -

czone s  z podtrzymuj cym panele syste-

mem sznurków lub y ek. Jednak aluzjami 

mo na sterowa  nie tylko r cznie, ale tak-

e zdalnie za pomoc  pilota. Niekiedy alu-

zje mo na pod czy  pod specjalne sterow-

niki, które reguluj  k t nachylenia lamelek 

w zale no ci od intensywno ci padaj cego 

na nie wiat a.

aluzje pionowe montuje si  g ównie pod 

sufitem lub na cianie nad oknem. Lamele, 

wykonane przewa nie z antyelektrosta-

tycznych tkanin lub tworzywa sztucznego, 

podwieszone s  na specjalnej szynie, która 

spe nia te same funkcje, co karnisz w przy-

padku zas onki lub firanki. Ilo  wpadaj ce-

go wiat a reguluje si  za pomoc a cuszka 

lub wykorzystuj c system elektrycznego ste-

rowania.

Wady i zalety

Wad aluzji, zw aszcza poziomych, jest to, e

osadza si  na nich kurz. Problem ten zwykle 

nie dotyczy aluzji pionowych, które wykona-

ne s  z materia ów antystatycznych. aluzje 

z tworzyw sztucznych cz sto maj  tenden-

cj  do odkszta cania si  pod wp ywem wyso-

kiej temperatury, z kolei drewniane s  ci kie, 

dlatego nie nale y stosowa  ich na du ych po-

wierzchniach. Podstawowe zalety aluzji to 

ochrona przed s o cem i nadmiernym nagrze-

waniem si  pomieszcze  oraz funkcje dekora-

cyjne, po czone z zapewnieniem domowni-

kom intymno ci.

Rolety
S  to zwykle materia owe lub drewnopo-

chodne, obci one na dole p aszczyzny za-

mocowane na obrotowym dr ku, przy-

twierdzonym do o cie nicy lub ciany 

powy ej okna.

Podobnie jak aluzje maj  chroni  nas 

przed s o cem, ale tak e zapobiega  przegrze-

waniu si  pomieszcze , a w okre lonych sy-

tuacjach zapewnia  nam intymno . Rolety 

zewn trzne, oprócz tego, e zapewniaj  bez-

piecze stwo i chroni  przed spojrzeniami cie-

aluzje poziome mog  by  wykonane z drewna
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aluzje pionowe (wertikale)

fo
t.
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aluzje to popularny dodatek do okien dachowych, 

za pomoc  którego mo emy regulowa  ilo wiat a

nap ywaj cego do pomieszczenia

y n

s on

mies

lub o

zwy

kie,

wn

mi z

praw
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Przegl d rynku

kawskich, pe ni  tak e funkcje wyciszaj ce 

i ocieplaj ce.

Rodzaje

Rolety mo emy podzieli  na wewn trzne i ze-

wn trzne. Ró ni  si  one zastosowaniem i ro-

dzajem wykorzystanych w nich materia ów. 

Rolety wewn trzne wykonane s  najcz ciej 

z tkanin bawe nianych, poliestrowych lub 

mat (s oma, drewniane listewki, kije bambuso-

we). Rolety zewn trzne natomiast z profili alu-

miniowych (cz sto wype nione s  specjaln

piank  bezfreonow ), stali, drewna lub PVC.

Rolety wewn trzne. Rolety najprostsze 

(zwykle poliestrowe) pozbawione s  mechani-

zmu zwijanego. Podnosi si  je za pomoc ci -

ganych z ty u linek. Cz sto stosuje si  je do 

zas aniania du ych powierzchni.

Rolety materia owe zwijane na wa ku to 

równie  jedne z prostszych dost pnych na 

rynku rolet. Ich ogromn  zalet  jest uniwer-

salno  zastosowa . Do wyboru mamy ró -

nokolorowe materia y g adkie, akardowe, 

tkaniny z nadrukami, a tak e podgumowa-

ne o ró nym stopniu przenikania wiat a a

do rolet zaciemniaj cych. S  one nap dza-

ne za pomoc a cuszka lub samoblokuj -

cej spr yny. Rolety te s  dost pne jako wol-

no wisz ce lub w kasetce z prowadnicami, 

co estetyczniej wygl da i zapewnia im sta-

bilno .

Rolety materia owe marszczone lub rzym-

skie cechuj  si  oryginalno ci , nadaj c po-

mieszczeniu niepowtarzalny styl i charakter. 

Rolety marszczone dzia aj  w ten sposób, e

materia  nie zwija si  w rulon, lecz uk ada 

si  w fa dy, co jest mo liwe dzi ki linkom, 

przeci gni tym z ty u przez rz dy kó eczek. 

Z kolei rolety rzymskie zbudowane s  w ten 

sposób, e w poprzek p aszczyzny materia u

wszyte s  w regularnych odst pach cienkie 

pr ty (mog  to by  tak e listewki), wzd u

których mocuje si  cieniutkie metalowe lub 

plastikowe kó eczka. Dzi ki temu przy pod-

ci ganiu rolety tworz  si  równe fa dy, co 

wygl da niezwykle dekoracyjnie.

Rolety do okien dachowych, podobnie 

zreszt  jak i aluzje, s  pokryte z jednej strony 

(od szyby) pow ok  thermostop, która zmniej-

sza emisj  ciep a nawet o po ow . Rolety te 

cz sto wykonane s  z odpornego na zabrudze-

nia i blakni cie poliestru.

Rolety przeznaczone do sypialni cz sto wy-

konane s  w ten sposób, e w prowadnicach 

znajduj  si  dodatkowe uszczelki, zapobie-

gaj ce przenikaniu do pomieszczenia wiat-

a. Tego typu rolety mo na stosowa  równie

do salonów telewizyjnych. Natomiast oso-

bom, które chc  tylko nieco przyt umi  wpa-

daj ce przez okno wiat o, polecane s  rolety 

typu screen (g sta siatka), które spe niaj  tak-

e funkcj  moskitiery, zapewniaj c przy oka-

zji dop yw wie ego powietrza. 

Rolety zewn trzne. Mocuje si  je na ze-

wn trz okna, w przeciwie stwie do rolet 

wewn trznych – zawsze w prowadnicach. 

Konstrukcj  rolety zewn trznej tworzy ka-

seta z wa em, na który nawija si  rolet , oraz 

p aszcz, czyli p aszczyzna z paneli, wyko-

nana ze stali, aluminium, PVC lub drew-

na. Rolety zewn trzne s  funkcjonalne i maj

wiele zastosowa . Nie tylko chroni  przed 

s o cem, daj  poczucie intymno ci oraz pe -

ni  funkcj  termoizolacyjn , ale tak e t u-

mi  ha as i s  dodatkowym zabezpieczeniem 

przed w amywaczami (z powodzeniem mog

zast powa  okiennice, nie szpec c elewacji 

budynku). Listwy rolety mog  by  pe ne lub 

perforowane.

Najcz ciej stosuje si  rolety aluminiowe, 

zbudowane z profili otwartych lub zamkni -

tych. Rolety stalowe s  bardzo ci kie, drew-

niane drogie i wymagaj  co jaki  czas reno-

wacji, natomiast z PVC – najmniej trwa e

z tendencj  do odkszta cania si  pod wp y-

wem wysokiej temperatury. 

Rolety antyw amaniowe musz  mie

atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. 

Cho  nie ró ni  si  znacznie konstrukcj

od zwyk ych rolet, s  wykonane z mocniej-

szych, bardziej odpornych na zniszczenie 

elementów. Zwykle baz  stanowi stal nie-

rdzewna, ci gnione aluminium lub alu-

minium wype nione dwukomponentow

ywic . Dodatkowo umocnione s  prowad-

nice, a na dole znajduj  si  specjalne zacze-

py, uniemo liwiaj ce wywa enie lub pod-

wa enie rolety, lub zamek baskwilowy. 

Rolety antyw amaniowe, ze wzgl du na 

swój wi kszy ci ar, cz sto nap dzane s

silnikiem elektrycznym.

Monta  i obs uga

Rolety wewn trzne mo na instalowa  do ka -

dego typu okna bez konieczno ci wywierca-

nia w nim dziur (rolety przyklejane), a tak e

do cian i sufitów. W przypadku pó okr g ych 

okien rolety cz sto montuje si  w skrzyn-

kach nadpro owych (RKS). Bardzo popular-

ne s  te  rolety montowane w systemie nasad-

kowym (nasadki z PCV mocuje si  do stolarki 

okiennej). Rolety podnosi si  za pomoc ci -

ganych z ty u linek, a cuszków lub samona-

pinaj cych spr ynek. Coraz modniejsze s

rolety podnoszone elektrycznie, które akty-

wuje si  za pomoc  pilota zdalnego sterowa-

nia.

Kaseta rolety zewn trznej zawsze monto-

wana jest na oknie lub na elewacji (rozwi za-

nie stosowane najcz ciej). Je li chcemy, aby 

by a niewidoczna, warto pomy le  o niej ju

na etapie budowy domu i odpowiednio j  za-

maskowa . Je li roleta zewn trzna jest stosun-

kowo lekka, mo na zwin  j  r cznie, pod-

 Rolety materia owe mog  by  wykonane 

równie  z wzorzystych tkanin
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 Rolety zewn trzne dobrze chroni  przed 

s o cem, zimnem, ha asem i ingerencj  z zewn trz

 Rolety mog  by  sterowane za pomoc  pilota

fo
t.
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ci gaj c ta m  lub ewentualnie skorzysta

z pomocy korbki. W przypadku rolet ci -

szych zwykle stosuje si  zwijanie automa-

tyczne (silnik elektryczny). Do rolet zewn trz-

nych mo na te  ju  dokupi  sterowniki, które 

wcze niej odpowiednio zaprogramowane, 

o ustalonej porze dnia same b d  podnosi

i opuszcza  rolety.

Wady i zalety

Wadami rolet jest to, e opuszczone ograni-

czaj  dost p wiat a w mniej s oneczne dni 

oraz zobowi zuj  kolorystycznie w momen-

cie, gdy decydujemy si  na zmian  wystro-

ju pomieszczenia. Niektóre ta sze rolety maj

te  tendencj  do zacinania si . Ich najwi k-

sze zalety to ochrona przed s o cem i zapobie-

ganie nagrzewaniu si  pomieszczenia. Rolety 

zewn trzne natomiast pe ni  funkcj  izola-

cyjn , podwy szaj  bezpiecze stwo domow-

ników (rolety antyw amaniowe) oraz chroni

przed ha asem.

Markizy
Wykorzystywane s  do ochrony przed s o -

cem i deszczem. Od lat 60. XX wieku wi k-

szo  markiz wykonywano z tkanin bawe nia-

nych, a potem – poliestrowych i akrylowych. 

Obecnie markizy produkowane s  ju  z w ók-

na poliakrylowego, cz cego w a ciwo ci po-

liestru i akrylu. Dzi ki temu wspó czesne 

markizy nie trac  kolorów, nie wch ania-

j  wody oraz nie przepuszczaj  promieni UV. 

Dodatkowo nie marszcz  si  i... same czysz-

cz  pod wp ywem deszczu.

Ich wzornictwo jest proste, lecz sugestywne. 

Zwykle markizy s  jednokolorowe. Cz sto te

maj  pod u ne, dwukolorowe pasy. 

Cho  do niedawna zdobi y witryny sklepów, 

kawiarni i restauracji, coraz cz ciej si gaj  po 

nie osoby prywatne, w zwi zku z czym mar-

kizy mo na ogl da  tak e na balkonach, log-

giach czy tarasach. Ich konstrukcja wykonana 

jest zwykle z pomalowanego proszkowo alu-

minium. Markizy rozk ada si  i zwija za po-

moc  ta my, korbki lub stosuj c nap d elek-

tryczny. Poszycie nawijane jest na specjalny 

walec, który mo e by  ods oni ty lub zakryty. 

Je li chcemy, aby markizy rozk ada y si  i zwi-

ja y automatycznie o sta ych porach lub re-

agowa y na warunki atmosferyczne, wówczas 

warto dokupi  do nich specjalne sterowniki.

Rodzaje

Markizy balkonowe. S  niewielkich rozmia-

rów i maj  sta , opart  na s upkach konstruk-

cj  ze zwijanym poszyciem. Zwykle mocuje 

si  je na dwóch wieszakach.

Markizy tarasowe. Maj  sk adany przegu-

bowo szkielet, poszycie wykonane przewa -

nie z poliakrylu i regulowany k t nachylenia. 

Ich maksymalna d ugo  wynosi 7 m. Mocuje 

si  je do przykr conych do elewacji budynku 

stalowych belek. 

Markizy koszowe. Maj  pó okr g y kszta t

i cz sto s  zawieszane nad wej ciem do lo-

kali us ugowych lub sklepów. Mog  by

przytwierdzone na sta e lub sk adane. Ich 

poszycie mo e by  wykonane nie tylko z po-

liakrylu, ale tak e z folii zbrojonej.

Wady i zalety

Najwi ksz  wad  markiz jest to, e nie s  od-

porne na wiatr, który mo e porwa  ich po-

szycie i po ama  konstrukcj . Nawet dobrze 

zaimpregnowana markizy bawe niane maj

tendencj  do wch aniania wody, co w per-

spektywie czasu skutkuje ich butwieniem. 

Nale y pami ta , aby nie zwija  markiz gdy 

s  mokre, poniewa  mog  pokry  si  ple ni .

Zaletami markiz jest to, e chroni  przed 

deszczem i s o cem nie tylko tarasy czy bal-

kony, ale tak e wn trza domów. Oprócz tego 

s  bardzo dekoracyjne. 

 Markiza tarasowa w pe nej kasecie to idealne 

rozwi zanie do zaciemiania tarasów i balkonów

fo
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Karnisze
Cz sto podobne funkcje do aluzji i rolet mog  pe ni  zwyk e

zas ony. Aby dobrze si  one prezentowa y, warto po wi ci  troch

czasu i dobra  do nich odpowiednie karnisze. Mog  mie  one proste lub wy-

rafinowane formy. Obecnie najcz ciej stosuje si  karnisze ze stali nierdzewnej 

(ewentualnie stopu metalu pokrytego pow ok  galwaniczn ), aluminium, drew-

na i tworzywa sztucznego. Do wszystkich rodzajów dost pne s  dziesi tki (je li nie setki) ró ne-

go typu zako cze , w cznie z zako czeniami kryszta owymi. 

Karnisze ze stali nierdzewnej s  ci kie, ale za to niezwykle trwa e. S  dost pne w szerokiej 

gamie kolorów, dlatego mog  by  instalowane zarówno w pomieszczeniach nowoczesnych, jak 

i rustykalnych. Do monta u d ugich karniszy stosuje si  specjalne czniki i wsporniki sufitowe. 

Dosy  ciekawym, cho  innowacyjnym pomys em, jest wykorzystanie cienkich stalowych linek, 

które dodaj  okiennym draperiom lekko ci.

Karnisze aluminiowe mo na instalowa  w pokojach, kuchniach, azienkach, ale tak e na otwar-

tych balkonach czy tarasach. S  l ejsze i ta sze od karniszy stalowych, cho  mniej eleganckie.

Karnisze drewniane (przewa nie sosnowe lub bukowe) wietnie pasuj  do pokoików dzieci -

cych oraz pomieszcze  w stylu rustykalnym. Przez wzgl d na fakt, e drewna nie da si  formo-

wa  tak dowolnie jak metalu, do wyboru jest znacznie mniej wzorów i zako cze .

Karnisze z tworzywa sztucznego s  zdecydowanie najta sze, ale te  najmniej trwa e. Dodatkowo 

niezbyt oryginalnie si  prezentuj .

Wszystkie wspomniane wy ej typy karniszy mog  sk ada  si  z profili okr g ych, kwadrato-

wych, prostok tnych lub p askich.

 Markizy koszowe kuliste montuje si  g ównie 

nad witrynami sklepowymi

fo
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