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Jakoœæ i sposób wykonania okuæ decy-
duj¹ o funkcjonalnoœci okna, kierunku

otwierania �a, trwa³oœci i szczelnoœci.
I to wszystko niezale¿nie od materia³u za-
stosowanego do wykonania ramy, czy ro-
dzaju osadzonego w niej szk³a. Nie wszy-
scy te¿ wiedz¹, ¿e okucia okienne to oko-
³o 10-15% ceny ca³ego okna.

Obecnie w oknach powszechnie s¹
stosowane okucia obwodowe (zwane
przez niektórych obwiedniowymi). Zwy-
kle producenci oferuj¹ kilka ich rodzajów. 

Jak to dzia³a?
Nazwa okuæ obwodowych wywodzi

siê ze sposobu ich montowania. Wszyst-
kie wchodz¹ce w sk³ad elementy � znaj-
duj¹ siê na obwodzie skrzyd³a okiennego,

w wyfrezowanym rowku, oraz w odpo-
wiednich gniazdach w oœcie¿nicy. Dziêki
takiej konstrukcji zaczepy umo¿liwiaj¹ce
dociœniêcie skrzyd³a do oœcie¿nicy roz-
mieszczone s¹ na ca³ym obwodzie skrzy-
d³a. Rozstawione co 60-80 cm, umo¿li-
wiaj¹ dok³adne, równomierne, a przede
wszystkim bardzo szczelne zamkniêcie
obu wspó³pracuj¹cych elementów. 

Zastosowanie okuæ obwodowych ma
jeszcze jedn¹ zaletê. Konstrukcja ta umo¿-
liwia ró¿ne sposoby otwierania okna (od-
powiednie ustawienie) przez klamkê: po-
zycja do do³u oznacza okno zamkniête,
klamka u³o¿ona poziomo – okno otwiera
siê wzd³u¿ bocznej osi obrotu (rozwarcie)
(patrz �b), klamka do góry – okno uchy-
lone – osi¹ obrotu jest wtedy dolna kra-
wêdŸ skrzyd³a. W niektórych konstruk-
cjach stosowane jest mikrorozszczelnienie
(klamka ukoœnie do góry lub do do³u).
Wtedy miêdzy skrzyd³em a oœcie¿nic¹ po-
wstaje kilkumilimetrowa szczelina umo¿-
liwiaj¹ca wymianê powietrza. 

Budowa 
W okuciach obwodowych wystêpuje

kilka grup elementów. S¹ to zawiasy, za-
mkniêcia i ograniczniki. 
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Decyduj¹c siê na za-
kup, lub wymianê okien,
ma³o kto zwraca uwagê
na pozornie nieistotny
szczegó³ – okucia. A tym-
czasem jest to bardzo
wa¿ny element urz¹dze-
nia, jakim jest okno. 
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MOCNE POŁĄCZENIE   
� Ró¿ne mo¿liwoœci otwierania okien: a) okno
lewe i prawe, b) sposoby otwierania

fot. Oknoplast

a)

b)

okno 
rozwieralne

okno uchylne okno 
rozwieralno-uchylne



Zawiasy ³¹cz¹ przegubowo skrzyd³o
z oœcie¿nic¹, co daje mo¿liwoœæ otwiera-
nia i zamykania okna. Drug¹ bardzo wa¿-
n¹ funkcj¹ jest mo¿liwoœæ wzajemnego
ustawienia obu wspó³pracuj¹cych podze-
spo³ów �. Zawiasy wyposa¿one s¹ we
wkrêty i œruby regulacyjne. Z ich pomoc¹
mo¿liwe jest ustawienie wysokoœci skrzy-
d³a okna wzglêdem jego ramy oraz rów-
noleg³oœci ich krawêdzi. 

Klamka – element steruj¹cy funkcja-
mi okucia. S³u¿y do otwierania i zamyka-
nia okna. W przypadku okien umieszczo-
nych wysoko, lub w miejscach trudnodo-
stêpnych, klamkê mo¿na zast¹piæ dŸwi-
gni¹. W miejscach, gdzie znajduj¹ siê ma-
³e dzieci, mo¿na zastosowaæ klamkê zdej-
mowan¹ lub zamykan¹ na zamek – unie-
mo¿liwi to przypadkowe otwarcie okna. 

Zasuwnice – s¹ to zamontowane na
skrzydle metalowe pasy z trzpieniami ry-
gluj¹cymi. Podczas zamykania okna ruch
klamki powoduje przesuwanie siê tych
elementów i wspó³pracê trzpieni z zacze-
pami oœcie¿nicy. Iloœæ trzpieni decyduje,
w ilu punktach ryglowane jest skrzyd³o. 

Ograniczniki zabezpieczaj¹ okno
przed uszkodzeniem wynikaj¹cym z nie-
prawid³owego u¿ytkowania oraz wp³ywu

czynników zewnêtrznych (np. przeci¹gu).
Zaliczamy do nich:
■ blokadê b³êdnego po³o¿enia klamki �
– stosowana jest w oknach umo¿liwiaj¹-
cych rozwieranie i uchylanie. Zapobiega
ewentualnemu wypadniêciu skrzyd³a
z zawiasów przy próbie przekrêcenia
klamki, gdy okno jest otwarte. W mode-
lach o du¿ych wymiarach i w przypadku
ciê¿kich ram lub oszklenia, u³atwia zamy-
kanie i otwieranie, bowiem lekko unosi
skrzyd³o;
■ blokadê rozwarcia skrzyd³a – umo¿liwia
tylko uchylenie okna;
■ hamulec skrzyd³a – zabezpiecza przed
skutkami przeci¹gów i podmuchów wia-
tru, utrzymuj¹c skrzyd³o we wczeœniej
ustalonym przez u¿ytkownika po³o¿eniu;
■ stabilizator uchy³u � – utrzymuje
skrzyd³o w pozycji uchylonej zabezpie-
czaj¹c przed jego wy³amaniem i zatrza-
œniêciem.

Do ograniczników mo¿na zaliczyæ rów-
nie¿ spotykane w dro¿szych modelach
okien czujniki wchodz¹ce w sk³ad „inteli-
gentnego domu”. Elementy te wykrywaj¹
stopieñ otwarcia okna, si³ê wiatru, obecnoœæ
opadów itp., co w rezultacie wp³ywa na spo-
sób ogrzewania domu i jego wentylacjê.

U¿ytkowanie okuæ
Okucia okienne wykonywane s¹ ze

stali konstrukcyjnej, a ich powierzchniê
zabezpiecza warstwa chromianów, cynku
oraz czasami lakieru. Sporadycznie spo-
tyka siê elementy aluminiowe. Zaczepy
montowane w oœcie¿nicy wykonywane s¹
jako odlewy, pozosta³e – ze stali walco-
wanej. Je¿eli okno wyposa¿one jest w za-
bezpieczenia przeciwwywa¿eniowe,
wchodz¹ce w ich sk³ad podzespo³y wy-
konywane s¹ ze specjalnego, mocnego
stopu olcusilu. Fragmenty okuæ wystaj¹-
cych poza okno chroni siê os³onkami
z tworzyw sztucznych. 

Dobremu dzia³aniu okuæ obwodo-
wych sprzyja ich regularna konserwacja.
Do u¿ytkownika nale¿y sprawdzanie, czy
elementy s¹ dobrze zamocowane i w ja-
kim stopniu siê zu¿ywaj¹ (szczególnie ry-
gle oraz zaczepy). Przynajmniej raz w ro-
ku przesuwaj¹ce siê elementy nale¿y na-
smarowaæ. Trzeba przy tym zastosowaæ
preparat dopuszczony przez producenta –
nie mog¹ to byæ substancje dzia³aj¹ce ko-
rozyjnie. 

Wygodnemu i bezawaryjnemu dzia³a-
niu okien sprzyja ich poprawne u¿ytko-
wanie. Poniewa¿ okucia przewidziane s¹
na okreœlone, dzia³aj¹ce w odpowiednim
kierunku si³y, nie nale¿y:
■ dodatkowo obci¹¿aæ skrzyde³ okien-
nych;
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� Elementy wchodz¹ce w sk³ad okuæ obwiedniowych

� Zawiasy umo¿liwiaj¹ ustawienie skrzyd³a
okiennego (rys. wg. Winkhaus Polska)



■ czyszcz¹c, czy konserwuj¹c okna, nie
wolno dopuœciæ do wype³nienia farb¹,
b¹dŸ innym œrodkiem ruchomych ele-
mentów okucia;
■ nie wolno wk³adaæ przedmiotów miê-
dzy skrzyd³o a oœcie¿nicê – przy próbie
zamkniêcia mo¿e nast¹piæ wy³amanie za-
wiasów;
■ podczas silnego wiatru okna nie nale¿y
pozostawiaæ w pozycji rozwartej – ogra-
nicznik rozwarcia mo¿e okazaæ siê zbyt
s³aby i nie wytrzymaæ naporu.

Zabezpieczenia 
antyw³amaniowe
Okno to typowe miejsce w³amania do

domu jednorodzinnego. Dawniej, najczê-
œciej dochodzi³o do wybicia szyby. Dzi-
siaj, wobec nowych rodzajów oszklenia
coraz czêstsze s¹ próby wywa¿enia skrzy-
d³a. Mo¿na temu przeciwdzia³aæ stosuj¹c

zabezpieczenia przeciwwywa¿eniowe.
Czêœæ z nich oferowana jest standardowo
przez fabrykê (w wiêkszoœci modeli), resz-
tê musimy zamówiæ samemu. W ofercie
producentów znajduj¹ siê:
■ nak³adki na dolny zawias – uniemo¿li-
wiaj¹ podniesienie i wywa¿enie skrzyd³a;
■ wk³adka zapobiegaj¹ca rozwierceniu
trzpienia klamki;
■ trzpienie i zaczepy antywywa¿eniowe –
maj¹ kszta³t grzybka, dziêki czemu lepiej
³¹cz¹ skrzyd³o z oœcie¿nic¹. W przeci-
wieñstwie do tradycyjnego trzpienia cy-
lindrycznego uniemo¿liwiaj¹ wysuniêcie
siê z  zaczepów.

Elementy wyposa¿enia dodatkowego
montowane na ¿yczenie zamawiaj¹cego to: 
■ klamka wyposa¿ona w zamek – po prze-
krêceniu klucza jest unieruchomiona, unie-
mo¿liwiaj¹c tym samym otwarcie okna;
■ dodatkowe zaczepy antywywa¿eniowe;
■ zasuwy antywywa¿eniowe;
■ elektroniczne czujniki sygnalizuj¹ce
próbê sforsowania okna. 

Najlepszym sposobem ochrony przed
w³amaniem jest jednoczesne zastosowa-
nie kilku œrodków ochrony: mechanicz-
nych i elektronicznych. W praktyce sto-
sowane s¹ cztery stopnie zabezpieczeñ
mechanicznych �:

1. zabezpieczenie zawiasu dolnego, dolne
zaczepy i trzpienie antywywa¿eniowe,
blokowana klamka, ochrona przed roz-
wierceniem trzpienia zamka;

2. j.w.; dodatkowo górny naro¿nik
z trzpieniami grzybkowymi;

3. j.w.; dodatkowo boczne zaczepy
i trzpienie antywywa¿eniowe;

4. j.w.; dodatkowo zaczepy i trzpienie an-
tywywa¿eniowe na ca³ym obwodzie. 

Nie kupuj okuæ w worku
Zamawiaj¹c okno nale¿y dok³adnie

zorientowaæ siê, jakie okucia stosowane s¹
w wersji podstawowej okna. Czêsto za kil-

kunastoz³otow¹ dop³at¹ mo¿na uzyskaæ
wariant okucia znacznie podnosz¹cy jego
funkcjonalnoœæ. 

Okucia nale¿y równie¿ sprawdziæ przy
odbiorze gotowego okna. Szczególn¹ uwa-
gê zwróæmy na wkrêty mocuj¹ce (ich stan
i dokrêcenie), wygl¹d pow³ok ochronnych
(wszelkie rysy mog¹ byæ przyczyn¹ po-
wstania ognisk korozji). Bezpoœrednio po
zamontowaniu okna w murze i ustawieniu
skrzyd³a wzglêdem oœcie¿nicy nale¿y
sprawdziæ, czy okucie nie zacina siê i pra-
wid³owo dociska obie czêœci.                       

�

� Ogranicznik otwarcia okna (fot. Sokó³ka)

� Cztery stopnie zabezpieczeñ antywywa¿e-
niowych okien 

a) b)

� Blokady obrotu klamki: a) tradycyjna,
b) z wœlizgiem (podniesieniem) (fot. Sokó³ka)

W Polsce najlepsz¹ opini¹ ciesz¹ siê nastêpuj¹ce marki okuæ
okiennych: Roto, Winkhaus, Siegenia.

Masz pytanie – zadaj je na liœcie dyskusyjnej www.budujemydom.pl


