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Przechytrz 
s o ce! 

Zasad  s onecznej

architektury jest 

optymalne wykorzy-

stanie energii s o ca.

To za  oznacza nie 

tylko dogrzewanie

domu zim , gdy

cenny jest ka dy

promie , ale te

ochron  przed

nadmiarem ciep a

i wiat a podczas

upa ów. 

PRZEGL D RYNKU

Os ony okienne

Emilia Ros aniec

Nadmiar s o ca w pomieszczeniach prowa-

dzi do przegrzewania si  pomieszcze , a ze 

wzgl du na silne nat enie wiat a i ostre 

kontrasty powoduje dyskomfort dla oczu. 

Niekorzystnym efektom nas onecznienia 

mo na na szcz cie zapobiec, je li zastosuje 

si  wewn trzne lub zewn trzne rolety, alu-

zje albo markizy. Dzi ki specjalnym mecha-

nizmom mo na nimi przys ania  okno na 

ka dej jego wysoko ci.

Rolety wewn trzne
S  to maty zas onowe lub pasy tkaniny, któ-

rych zadaniem jest przefiltrowywanie wia-

t a. Je li s  nawini te na rolk , mamy do 

czynienia z rolet  zwijan . Ruch tak skon-

struowanej przes ony mo liwy jest dzi ki 

uk adowi linek i bloczków przytwierdzonych 

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

kami, zwijamy os on . Do opuszczania 

i podnoszenia rolet mo e te  s u y  obrotowy 

dr ek – wówczas s  one wyposa one w me-

chanizm a cuszkowy lub spr ynowy sa-

moblokuj cy.

Zwój rolety mo e by  widoczny lub ukry-

ty w listwie przy górnej kraw dzi okna. 

Kasety z rolk  mocuje si  do skrzyd a okien-

nego, o cie nicy okna b d  do ciany po-

wy ej o cie a. Warto doda , e do zamon-

towania rolet nie jest konieczne wiercenie 

otworów w ramiaku okiennym – mo -

na je przymocowa  za pomoc  specjalne-

go uchwytu-imade ka lub przyklei  do ramy 

okna wzmocnion  ta m  piankow .

Nie wszystkie rolety wyposa one s

w mechanizm zwijany, s  te rolety podno-

szone na ró ne sposoby. Du  popularno-

ci  w ród tych os on ciesz  si  rolety rzym-

skie, do których podszewki przymocowane 

s  poziomo w regularnych odst pach listew-

ki b d  pr ty metalowe. Do tych elementów 

przyczepione s  kó ka, przez które wzd u

rolety biegn  linki. Zebrane po jednej stro-

nie rolety, linki te zabezpieczone s  ko ców-

k . Roleta rzymska mo e dzia a  tak e

w systemie a cuszkowym. Wówczas 

w materia  nie wszywa si  listewek, a sznur-

ki podczepione s  na dole do rurki obci a-

fo
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j cej. Na rurze nawojowej zamontowane s

szpulki nawojowe do sznurków. Materia

przyczepiony jest (np. rzepami) do górnej 

os ony rolki nawojowej. Ruch rolki podci ga 

rurk  obci aj c  i nawija sznurki zas ony 

– w ten sposób materia  zaczyna si  marsz-

czy  i tym samym podnosi .

Roleta podnoszona mo e by  tak e rozpo-

starta na hakach – ona równie  ma metalo-

we pr ty b d  drewniane listewki wszyte 

w tkanin  – te jednak wystaj  poza po-

wierzchni  os ony, tak aby mo na by o za-

czepi  je na hakach, przymocowanych do 

ciany po obu stronach okna. 

Rolety podnoszone mo na utrzyma  na 

odpowiedniej wysoko ci równie  przez pod-

wi zywanie zebranej tkaniny d ugimi tro-

kami do pr ta górnego. 

Tradycyjn  rolet  mo na zast pi :

roletozas on , która przylega do okna dzi -

ki bocznym prowadnicom, lub 

przesuwnymi panelami z prowadnicami – 

górn  i doln  – ta druga mo e by  ukryta 

w pod odze, aby nie przeszkadza a w cho-

a b

Rolety zwijane: (a) a cuszkowa, b) spr ynowa. Opuszczanie i podnoszenie rolety (a) odbywa si

przez ci gni cie a cuszka nap dowego. Ruch rolety (b) mo liwy jest dzi ki uchwytowi obs ugowemu, 

umieszczonemu na listwie zako czaj cej materia ; system spr yn i sznurków napinaj cych zatrzymuje 

rolet  w po danej pozycji   

fo
t.
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Rolety i aluzje to najpopularniejszy sposób na przys oni cie miejsca pracy po o onego na wprost 

okna. Jednak ka de z nich daje inne, cho  zbli one efekty. Cienkie rolety przefiltruj  dop ywaj ce 

promienie i w ca o ci zas oni te pozbawi  nas kontaktu wzrokowego z tym, co na zewn trz. 

aluzje, cho  ca kowicie opuszczone, pozwalaj  nam obserwowa  to, co dzieje si  za oknem – dzi ki 

regulacji k ta nachylenia lamelek

Pojedyncza roleta rzymska. Umieszczona na rolce 

nawojowej porowata listwa umo liwia doczepienie 

odpowiedniego materia u mi kkim rzepem. Roleta 

jest podnoszona za pomoc  mechanizmu 

a cuszkowego powoduj cego ruch rury nawojowej 

– ta nawija sznurki zas ony na specjalne szpulki 

– w ten sposób materia  si  podnosi

REKLAMA
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Przegl d rynku

dzeniu. Panele wykonuje si  ze szk a – ma-

towego lub piaskowanego, sklejki drewnia-

nej, p yt fornirowanych, a tak e zwyk ych 

tkanin naci gni tych na specjaln  ram .

Podstawowym zadaniem rolet wewn trz-

nych jest przefiltrowywanie wiat a.

Rolety zewn trzne
S  to os ony, których g ównym zadaniem 

jest zabezpieczenie okien przed w amaniem. 

G ówny element rolety zewn trznej – zwa-

ny pancerzem lub p aszczem, zbudowany 

jest z poziomych listew (profili). Listwy ro-

let zewn trznych po czone s  na kraw -

dziach ruchomymi zaczepami – dzi ki cze-

mu mo liwe jest nawini cie rolety na wa

schowany w kasecie (zwanej te  skrzynk ). 

Listwy pancerza wytwarza si  z blachy alu-

miniowej, stalowej lub z PVC; mog  by  jed-

no- b d  dwuwarstwowe – i te wype niane 

s  piank  poliuretanow .

P aszcz rolety porusza si  po aluminio-

wych prowadnicach bocznych przymoco-

wanych do o cie a okiennego. Prowadnice 

wyposa one s  w uszczelki gumowe, które 

t umi  ha as powstaj cy podczas porusza-

nia rolet .

Roleta mo e by  nawijana na wa  r cz-

nie za pomoc  linki, paska lub korby albo 

mechanicznie – przez silnik elektryczny. 

Pierwsze dwa sposoby nadaj  si  do niewiel-

kich rolet z aluminium w wersji lekkiej lub 

PVC. Korba jest niezb dna do wi kszych ro-

let – o powierzchni przekraczaj cej 3 m2.

Dzi ki roletom dwuwarstwowym, które 

maj  izolacyjno  ciepln  i akustyczn  pro-

porcjonaln  do grubo ci wype nienia pian-

kowego, w sezonie grzewczym mo na liczy

na znaczne (do 25%) ograniczenie zu y-

cia energii potrzebnej do  ogrzania pomiesz-

czenia z os onami. Latem rolety zewn trzne 

mog  przyczynia  si  do obni enia tempera-

tury w pomieszczeniu nawet o 8°C.

Najmocniejsze z rolet, zaprojektowane 

do ochrony przeciw amaniowej, wyposa-

one s  w specjalne zabezpieczenia – takie 

jak wzmocnienie dolnej listwy, maskowni-

ce prowadnicy, zamek montowany w dolnej 

lub rodkowej cz ci pancerza oraz rygiel 

r czny. Warto wiedzie , e najtrudniej sfor-

sowa  rolety zewn trzne montowane 

w wietle okna. 

Ciekaw  propozycj  s  rolety zintegrowa-

ne ze zwijan  siatk  przeciw owadom. Maj

one dwa wa y i prowadnice o podwójnych 

szynach: zewn trznej, do prowadzenia ro-

lety, i drugiej, bli ej okna, do prowadzenia 

siatki, dzi ki czemu siatk  mo na opuszcza

niezale nie.

aluzje wewn trzne 
aluzje wewn trzne s u  do regulowania 

kierunku i ilo ci wiat a, jakie wpada do 

pomieszczenia. Mog  by  poziome b d

pionowe i wtedy nazywa si  je wertikalami. 

Poziome zbudowane s  z aluminiowych, 

drewnianych lub plastikowych listewek 

(tzw. lameli), szyny (szyna mo e by  ukryta 

w tzw. rynnie), ci gna sznurkowego, sznur-

 Monta  rolet 
zewn trznych

Rolety zewn trzne montuje si  odmiennie 

w domu budowanym i gotowym. 

 Na etapie budowy kaset  rolety mo na

montowa  na trzy sposoby:

1) w fabrycznie wyprofilowanym nad-

pro u;

2) w specjalnym styropianowym profi-

lu, zamocowanym do nadpro a od spodu; 

w takich kasetach p aszcz zwijany jest 

prawoskr tnie; 

3) pod tynkiem – gdy mocuje si  rolet

do ciany trójwarstwowej, b dzie si  ona 

pokrywa  z warstw  os onow ciany.

 W wybudowanym domu kaset  rolety 

montuje si  do:

a) nadpro a, ale wtedy kaset  trudno 

utrzyma  w czysto ci – a woda opadowa 

rozpryskuje si  na mur nad kaset , zale-

waj c elewacj  budynku;

b) ramy okiennej – wtedy dobrze jest, 

gdy kasety montowane do ramy okiennej 

s  takiej samej g boko ci jak g boko

o cie a. Niestety kasety tak montowane 

przes aniaj  górn  ram  okna i s  widocz-

ne w pomieszczeniach. aluzja pionowa wolno wisz ca; u do u ka dego 

pasa znajduj  si a cuszki dystansowe – dzi ki 

którym pionowe elementy aluzji u o one s

równolegle wzgl dem siebie 

aluzja pozioma mi dzyszybowa. 

Od aluzji naszybowej ró ni si  dodatkow  szyn

doln . Pokr t o do sterowania k tem lamelek 

oraz sznurek wyprowadzane s  z boku przez 

ramiak okna 

 Roleta do samodzielnego monta u
Dr ki, mechanizmy blokuj ce i uchwyty do rolet mo na kupi  oddzielnie w supermarke-

tach budowlanych. Aby samodzielnie wykona  rolet  z materia u, który nam si  spodoba

lub który w a nie mamy w szafie, wystarczy przyklei  wyci ty z niego pas do dr ka z me-

chanizmem zwijaj cym. Do klejenia u ywa si  dwustronnej ta my klej cej. Dobrze przy tym 

wiedzie , e dany rodzaj tkaniny rozwi zuje konkretny problem:

 bawe na, len czy jedwab przepuszczaj  rozproszone wiat o, cho  zapewniaj  intymno ;

 materia y ci le tkane lub podgumowane poliestry – nie przepuszczaj  promieni s onecz-

nych, a wi c zaciemniaj  wn trze; 

 bambus czy papier delikatnie przefiltrowuj wiat o, eliminuj c problem zwi zany z jego 

nadmiarem.
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ka do podnoszenia, a tak e dr ka umo li-

wiaj cego regulowanie po o enia listewek.

Pionowe wykonane s  z impregnowanych 

pasm tkaniny lub z PVC, które poci gane 

a cuszkiem obracaj  si  wokó  w asnej osi 

– dzi ki czemu wpuszczaj  mniej lub wi cej 

wiat a. Mo na je tak e zsun  ca kowicie 

na boki – tak jak zas ony. Spotykane s  cz -

ciej w biurach ni  w mieszkaniach. 

Wertikale mog  by  prowadzone spr y-

cie lub montowane jako wolno wisz ce. 

W tych pierwszych aluzja wyposa ona jest 

w dwie prowadnice – boczn  lub górn  – 

i doln  ze spr ynami, utrzymuj cymi od-

powiednie napr enie pasów. Prowadnic

górn  montuje si  do sufitu, a doln  uk ada 

na parapecie okiennym lub mocuje do pod-

ogi. Pasy tkanin aluzji wolno wisz cych 

mocowane s  w szynie prowadz cej 

i po czone na dole a cuszkami dystanso-

wymi, zapewniaj cymi ich sta e równoleg e

po o enie. Dzi ki listewkom obci aj cym 

utrzymywane s  w pionie. 

aluzje zewn trzne
aluzje zewn trzne (fasadowe) s u  przede 

wszystkim do regulacji o wietlenia oraz 

os ony przed s o cem i stosuje si  je g ów-

nie w budynkach u yteczno ci publicznej. 

Powinny by  wykonane z materia ów wy-

sokiej jako ci, by zapewnia y sta  ochro-

n  w zmiennych warunkach atmosferycz-

nych. Zarówno profile, prowadnice boczne, 

wszystkie elementy metalowe, jak i same la-

mele powinny by  odporne na korozj .

aluzje zewn trzne mog  by  sterowane 

r cznie przy u yciu sznura lub korby, mog

mie  te  nap d elektryczny. Obs uga nap du

elektrycznego mo e by  r czna lub automa-

tyczna; automatyka mo e wspó pracowa  ze 

sterowaniem centrali klimatyzacyjnej 

i reagowa  na wskazania czujników s o ca 

i wiatru lub na impulsy urz dzenia progra-

muj cego sterowanie w zale no ci od wa-

runków atmosferycznych.

 Markiza balkonowa. Specjalne ramiona s u  do 

przymocowania os ony do balustrady balkonu pod 

po danym k tem.  Na hakach kra cowych 

umieszcza si  belk  z materia em – jego nawijanie 

reguluje napr enie tkaniny

Markiza tarasowa. Wysi g do 5,1 m mo liwy jest 

dzi ki konstrukcji z podwójnej belki no nej ze 

wzmocnionymi ramionami. Przy zakupie warto 

zwróci  uwag , czy wybrany przez nas produkt ma 

daszek dodatkowy chroni cy zwini ty materia

markizy – to bardzo wa ne, poniewa  jest ona 

nara ona na deszcz i wilgo

Os ony okienne mo na opuszcza  i podnosi  r cznie (a) lub np. pilotem (b) – przez sterowanie radiowe. 

Przy rozwi zaniu drugim ka da os ona wyposa ona jest w odbiornik, do którego docieraj  sygna y

wysy ane za pomoc  pilota b d  innego uk adu steruj cego. Roletami mo na sterowa  centralnie lub 

ka d  oddzielnie

a b

fo
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”
 Monta  os on okiennych 

lepiej powierzy  firmie, 

w której dokonujemy 

zakupu, inaczej gwarancj

otrzymamy tylko na sam 

produkt

”

REKLAMA
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Przegl d rynku

Markizy
Markizy tworz  sta  lub czasow  os on  za-

bezpieczaj c  przed s o cem lub deszczem. 

Konstrukcj  no n  markiz stanowi alumi-

niowy b d  stalowy szkielet pokryty impre-

gnowan  tkanin  akrylow , odporn  na roz-

rywanie, p owienie i nieprzepuszczaj c

wody. Markizy mog  by  sta e lub sk adane; 

te drugie umo liwiaj  nawijanie materia u

na rur  – za pomoc  korby lub silnika elek-

trycznego. Markizy nap dzane silnikiem 

elektrycznym mog  by  wyposa one w auto-

matyk  s oneczno-wiatrow  pozwalaj c  na 

bezpieczne i komfortowe ich sterowanie 

w zale no ci od warunków atmosferycznych. 

Zale nie od miejsca, które maj  os ania ,

dobiera si  markizy:

balkonowe – polecane nad silnie nas o-

necznione okna, balkony, loggie i ma e ta-

rasy. Maj  sta  (niesk adan ) konstrukcj

metalow  w kszta cie daszka z pionowymi 

podparciami (s upkami) i ze zwijanym po-

szyciem;

tarasowe, które ze wzgl du na du y wy-

si g (nawet do 5,1 m) mog  os ania  du e

tarasy. Maj  sk adane przegubowo ramio-

na (mo na je rozk ada  i sk ada ), poszycie 

z impregnowanego materia u i regulowany 

k t nachylenia. Maksymalna szeroko  mar-

Roleta tekstylna do okien po aciowych. Ochrania przed nadmiernym nagrzewaniem pomieszcze

s onecznym ciep em – materia  os ony absorbuje promienie s oneczne i emituje ciep o na zewn trz. 

Przyciemniaj c wn trze, chroni przed szkodliwym oddzia ywaniem refleksów

 Markizy tarasowe pe ni  role ogromnego 

parasola – który chroni przed promieniowaniem 

s onecznym nie tylko wn trze domu, ale tak e

du  powierzchni  przed nim. Dzi ki nim mo na 

bezpiecznie przebywa  na powietrzu w upalne dni, 

minimalizuj c szkodliwe dzia anie promieniowania 

UV. W ofercie producentów dost pne s  tak e

markizy boczne, szczególnie przydatne na 

tarasach po o onych od zachodniej strony

 Nie daj si
owadom!
Ochron  przed owadami zapewniaj  mo-

skitiery. Najcz ciej wykonywane s  z pro-

fili aluminiowych i g sto tkanej siatki, wy-

konanej z niepalnego w ókna szklanego.

Mamy do wyboru moskitiery:

ramkowe – montowane do ramy okna 

za pomoc  uniwersalnych uchwytów ob-

rotowych. Siatka naci gni ta jest trwale 

na ramk  aluminiow .

 rolowane – mocowane na zewn trz 

– we wn ce okiennej lub bezpo rednio 

na ramie okna. Moskitier  mo na zwija

w pionie i w poziomie, dlatego znajduje 

zastosowanie tak e w drzwiach. 

fo
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Porównaj cechy aluzji, rolet i markiz

Rodzaj os ony Co zapewnia 

Os ony 

wewn trzne

os ona: 

termiczna i akustyczna

ochrona 

antyw amaniowa

sterowanie 

wiat em 
intymno

mo liwo

zaciemnienia 

Rolety

aluzje

Os ony 

zewn trzne

os ona:

termiczna i akustyczna

ochrona 

antyw amaniowa

sterowanie 

wiat em 
intymno

mo liwo

zaciemnienia 

Rolety

aluzje

Markizy taraso-

we, balkonowe

Okiennice

Skuteczno :   Wysoka  rednia   Niska  Zerowa

 Os ony okien 
po aciowych
Do przes aniania takich okien stosu-

je si  g ównie specjalne rolety i aluzje. 

Specjalne, bo chowane w aluminiowych 

ramach umieszczonych w wietle szyby. 

Niestety ramy te s  szerokie, przez co za-

s aniaj  cz  okna. Utrzymanie os on 

okien po aciowych w odpowiedniej pozy-

cji mo liwe jest przez zastosowanie:

 pary zaczepów przymocowanych do 

o cie nicy, które utrzymuj  os on  w dwóch 

lub trzech  wybranych pozycjach,

 prowadnic bocznych, których brzegi 

ukryte w aluminiowych listwach utrzy-

muj  os on  w dowolnej pozycji. 

”
 Rolety antyw amaniowe

s  2 razy dro sze

od standardowych 

”
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kiz balkonowych i tarasowych dost pnych 

w sprzeda y to 7 metrów.

Oprócz balkonowych i tarasowych produ-

kuje si  jeszcze markizy o charakterystycz-

nym kszta cie, zwane koszowymi. Ze wzgl -

du na swój kszta t ch tnie stosowane s  do 

zdobienia okien i witryn sklepowych oraz 

wej  do budynków u yteczno ci publicz-

nej. Równie dobrze jednak prezentuj  si

nad wej ciem do domu. 

Monta  markiz. W cianach jedno- i trój-

warstwowych jest bardzo prosty i polega na 

wywierceniu otworów, umieszczeniu 

w nich ko ków, a nast pnie przymocowaniu 

do nich metalowej belki markizy. Monta

w cianie dwuwarstwowej wymaga wyci -

cia w miejscu markizy fragmentu ocieple-

nia, przymocowania drewnianych klocków 

dystansowych oraz przykrycia ich cienk

warstw  ocieplenia.    

P aszcz rolety zewn trznej porusza si  po aluminiowych prowadnicach bocznych – aby 

zminimalizowa  ha as powstaj cy podczas ruchu, prowadnice wyposa a si  w gumowe uszczelki

 Okiennice

Dawniej cieszy y si  wi ksz  popularno-

ci  ni  dzi . Okiennice mog  pomaga

w ochronie domu przed ucieczk  ciep a

przez okna, os ania  je przed podmucha-

mi wiatru, a tak e utrudnia  forsowanie 

okien przez w amywaczy. Okiennice budo-

w  przypominaj  zwyk e okna. Ich skrzy-

d a mog  by :

p ycinowe (kasetonowe) – s  to szero-

kie ramy wype nione p ycinami z desek, 

profilowanymi listwami b d  kasetonami 

(drewnianymi lub z PVC); 

aluzjowe – ramy wype nione poziomy-

mi listewkami. Listewki te mog  by  ru-

chome, mo liwe do ustawienia pod ró -

nym katem; 

z desek pionowych, zwane rustykalny-

mi – p yty z desek po czonych gór  i do-

em dwiema deskami poziomymi i usztyw-

nione dodatkow  sko n  desk .
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