INSTRUKCJA MONTAŻU
OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
Z PROFILI PVC
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1. CEL
Celem instrukcji jest przedstawienie warunków technicznych wykonania i odbioru robót montażowych okien
i drzwi balkonowych w budynkach. Niniejsze warunki są przeznaczone dla klientów biur franczyzowych,
dealerów (posiadających własne grupy montażowe), biur handlowych, grup montażowych, projektantów.
W opracowaniu przedstawiono rysunki techniczne ilustrujące zasady usytuowania okien w otworze,
mocowania i uszczelnienia, a także rozwiązania szczegółowe dotyczące montażu parapetów, obróbki
progów drzwi balkonowych, łączenia okien w zestawy itp.
Treść merytoryczna zawarta w instrukcji jest oparta na treści materiałów dydaktycznych „Montaż okien
i drzwi balkonowych, zeszyt 6, część B Roboty wykończeniowe, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2016r, a także na wytycznych producenta stolarki firmy Budvar Centrum Sp. z o.o. i producenta profilii
CKM Extrusion Sp. z o.o.

2. TERMINY I DEFINICJE
• Dyble ramowe (kołki rozporowe) – rozprężne łączniki metalowe lub tworzywową częścią rozporową
przeznaczone przede wszystkim do bezpośredniego montażu okien/drzwi balkonowych.
• Izotermy – linie obrazujące płaszczyzny o tej samej temperaturze.
• Klocki dystansowe – klocki wykonane z drewna lub tworzywa sztucznego, przeznaczone do ustawienia
okna w otworze (usuwane po zamontowaniu okna).
• Klocki podporowe – elementy sztywne, praktycznie nieodkształcalne pod wpływem obciążeń lub
zmian temperatury i wilgoci, zapewniające skuteczne przeniesienie ciężaru okna na ościeże, o szerokości
dostosowanej do głębokości ościeżnicy lub listwy podparapetowej (listwy progowej lub poszerzenia
zwiększających wymiar), wykonane z tworzyw sztucznych, lub twardego zaimpregnowanego drewna.
• Konsola – element stalowy przeznaczony do podparcia okien montowanych w strefie izolacji termicznej,
tj. wysuniętych przed lico muru, pozwalający na regulację okna po zamocowaniu w ościeżu.
• Krosno – rama drewniana zastępująca ościeżnicę, lub stosowana jako jej uzupełnienie, np. w oknach
skrzynkowych.
• Nadproże – element konstrukcyjny znajdujący się nad górnym poziomym ramiakiem ościeżnicy.
• Nadświetle – ruchomy lub stały element usytuowany między ślemieniem i nadprożem drzwi, składający
się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub samej oszklonej ościeżnicy.
• Okno – element budowlany (ruchoma lub stała część) do zamykania otworu w ścianie, lub pochyłym
dachu, który umożliwia dopływ światła i może zapewnić wentylację. Okno składa się z ościeżnicy
i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł (stałych lub ruchomych), lub samej oszklonej ościeżnicy.
• Okno dwu-, trój- i wielorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma dwa, trzy
lub więcej rzędów skrzydeł.
• Okno i drzwi balkonowe dwudzielne – okno i drzwi balkonowe, które w widoku między stojakami
ościeżnicy mają dwa skrzydła umieszczone obok siebie.
• Okno i drzwi balkonowe jednoramowe – okno i drzwi balkonowe wykonane z pojedynczych ram
ościeżnic i ram skrzydeł.
• Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno, w którym skrzydła są otwierane przez ich obrót względem
osi pionowej przechodzącej przez boczne krawędzie ram.
• Okno i drzwi balkonowe trój- i wielodzielne – okno, które między stojakami ościeżnicy ma trzy
lub więcej skrzydeł umieszczonych obok siebie.
• Okno i drzwi balkonowe uchylno-rozwierane – okno lub drzwi balkonowe, którego skrzydła
są otwierane przez uchylanie lub rozwieranie.
• Okno jednorzędowe – okno, które w widoku między progiem i nadprożem ma jedno skrzydło, lub jeden
rząd skrzydeł.
• Okno nieotwierane (stałe) – okno, w którym szyby osadzone są bezpośrednio w ościeżnicy lub krośnie.
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• Okno obrotowe – okno w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi pionowej,
nieprzechodzącej przez krawędzie ramy.
• Okna odchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane na zewnątrz przez obrót względem osi poziomej,
przechodzącej przez górną krawędź ramy.
• Okna przechylne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez obrót względem osi poziomej
nieprzechodzącej przez krawędź ramy.
• Okno przesuwne – okno, w którym skrzydła są otwierane przez przesunięcie w kierunku poziomym
lub pionowym w płaszczyźnie równoległej ściany.
• Okno uchylne – okno, w którym skrzydła są otwierane do wewnątrz przez obrót względem osi poziomej,
przechodzącej przez dowolną krawędź skrzydła.
• Ościeże – wewnętrzna powierzchnia (płaszczyzna) otworu okiennego.
• Ościeżnica – element będący obramowaniem okna lub drzwi, umożliwiający zamocowanie ich
do struktury budynku.
• Próg – poziomy dolny ramiak ościeżnicy.
• Skrzydło bierne – skrzydło okna wielodzielnego lub drzwi wieloskrzydłowych, które uruchamiane
jest po skrzydle czynnym.
• Skrzydło czynne – skrzydło okna wielodzielnego lub drzwi wieloskrzydłowych, które uruchamiane
jest w pierwszej kolejności w celu umożliwienia otwarcia okna.
• Słupek – pionowy kształtownik połączony z ramą ościeżnicy, występujący w przypadku pionowego
podziału okna na więcej niż jedno skrzydło.
• Słupek ruchomy – pionowy kształtownik przymykowy połączony z ramą skrzydła występujący
w oknach/drzwiach balkonowych dwuskrzydłowych bez słupka stałego.
• Stojak ościeżnicy – pionowy kształtownik ościeżnicy.
• Ślemię – poziomy kształtownik znajdujący się między dolnym i górnym ramiakiem ościeżnicy, występujący
w przypadku poziomego podziału otworu okiennego lub drzwiowego.
• Wkręty ramowe – specjalne wkręty o średnicy nom. 7,5mm z gwintem na całej długości, przeznaczone
do bezpośredniego montażu okien/drzwi balkonowych.
• Zestawy okienne i okienno-drzwiowe – zestaw dwóch lub więcej okien i/lub drzwi balkonowych
w jednej płaszczyźnie, z osobnymi ościeżnicami lub bez osobnych ościeżnic.

3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
Montaż okien i drzwi balkonowych powinien być wykonywany na podstawie dokumentacji
technicznej zawierającej:
• projekt budowlany opracowany wg. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
• specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót montażowych.
Projekt montażu okien i drzwi balkonowych lub indywidualna umowa z inwestorem powinna zawierać:
• określenie rodzaju okien i drzwi balkonowych oraz sposobu ich montażu,
• sposób przygotowania ościeży,
• opis montażu z podaniem sposobu uszczelnienia ze ścianą,
• wymagania jakie powinny spełniać materiały do montażu, również elementy mocujące,
• opisy technologiczne wykonania poszczególnych etapów montażu,
• warunki przystąpienia do montażu, w tym przedstawienie badań lub pomiarów niezbędnych
do wykonania przed montażem oraz po jego zakończeniu,
• specyfikację i wymagania dotyczące materiałów do montażu (klejów, materiałów do gruntowania
powierzchni, materiałów wykończeniowych, łączników mechanicznych),
• zestawienie dokumentów/dokumentacji potwierdzających jakość zastosowanych materiałów,
wymaganych przy odbiorze,
• harmonogram robót.
WAŻNE: karta pomiarowa zawierająca ustalenia z inwestorem w zakresie montażu stolarki, a w sytuacji zmian ustaleń
podczas montażu, aneks do karty pomiarowej. Karta pomiarowa powinna być przechowywana przez co najmniej 1 rok.
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4. INFORMACJE OGÓLNE
Instrukcja określa ogólne zasady montażu okien i drzwi balkonowych z założeniem typowych warunków
montażowych, natomiast nie obejmuje szczególnie nietypowych przypadków zabudowy jak np.
hale metalowe, ogrody zimowe, świetliki, okna dachowe, obiekty gospodarcze, obiekty budowlane
o nietypowych konstrukcjach. Instrukcja obejmuje sposób montażu okien i drzwi balkonowych
wykonanych z profili PVC w kolorze białym, barwionych w masie, okleinowanych, lakierowanych,
wyposażone w nakładki aluminiowe. Dotyczy poszczególnych systemów: okiennych, balkonowych,
uchylno-przesuwnych, równolegle przesuwnych, podnoszono-przesuwnych o nazwach handlowych:

System
okienny

Drzwi
balkonowe

System
uchylno-przesuwny

System
równolegle-przesuwny

System HST unoszono-przesuwny

T-COMFORT
AD/MD

√

√

x

x

x

T-MODERN
AD/MD

√

√

x

x

x

T-PASSIVE:
SLIM, CLASSIC, PLUS,
FORTE
In/Out: AD/MD

√

√

x

x

x

T-ENERGY MD

√

√

x

x

x

HKS

x

x

√

x

x

PREMI LINE

x

x

x

√

x

T-SLIDE

x

x

x

x

√

Okna i drzwi balkonowe PVC nie powinny przejmować sił pochodzących z bryły budynku. To zadanie
powinna przejąć otaczająca część budynku a w szczególności ościeże. W celu przeniesienia sił
(masy własnej okien lub drzwi balkonowych) na bryłę budynku stosuje się dolne klocki podporowe,
montowane pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Klocki podporowe należy dobrać z odpowiednio
sztywnego tworzywa PVC lub zaimpregnowanego twardego drewna. Klocki podporowe pozycjonujemy
pod oknem w taki sposób, aby nie utrudniać późniejszego procesu uszczelniania szczeliny pomiędzy
ościeżnicą a ościeżem/murem, a także nie utrudniać montażu parapetu wew., lub zew. okapnika.
W celu prawidłowego zamocowania okna w ościeżu, należy zapoznać się z możliwymi rodzajami
zakotwiczenia/mocowania i ustalić to z inwestorem.
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Rys. 1. Obciązenia działające na okno
1.
2.
3.
4.
5.

Siły uwarunkowane ruhami budowli
Temperatura w pomieszczeniu. Wilgotność
powietrza.
Ciężar okna
Rozszerzalność termiczna okna
Temperatura zewnętrzna. Deszcz, wiatr, słońce,
hałas.

Przed przystąpieniem do pomiaru należy:
• zapoznać się z dokumentacją techniczną w szczególności projektem budowlanym budynku,
• w sytuacji braku projektu budynku, lub braku dokumentacji technicznej dot. montażu stolarki, należy
w „Karcie pomiarów” odnotować tą uwagę.
• w przypadku drzwi balkonowych należy ustalić konstrukcje progu tj. niski lub wysoki oraz
tzw. punkt „0” - poziom podłogi wykończonej na „gotowo”.
Precyzyjne określenie punktu „ 0” pozwoli na dokładne określenie wysokości np. drzwi balkonowych.

5. POMIAR OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
W przypadku wymiany istniejącej stolarki na nową w budynkach należy sprawdzić:
• typ okna: zespolone, jednoramowe, skrzynkowe, inne (wymienione okna mogą się różnić wymiarami
od nowego typu okien),
• wymiary otworu okiennego z szczególnym uwzględnieniem kształtu obrzeży otworu (z węgarkiem,
bez węgarka, wymiar węgarka), a także szerokość ościeżnic wymienianych okien (istniejące ościeżnice
mogą być szersze od ościeżnic okien montowanych),
• usytuowanie izolacji termicznej w ścianach trójwarstwowych. Występują trzy rodzaje ścian
trójwarstwowych: z wewnętrzną izolacją termiczną, ściana dwuwarstwowa z zewnętrzną izolacją
termiczną, oraz ściana przewidziana do termomodernizacji,
• usytuowanie parapetu zewnętrznego i wewnętrznego,
• warunki wbudowania okien w przypadku istniejącej elewacji z płyt kamiennych lub płyt typu HPL
(laminat wysokociśnieniowy), lub włóknisto-cementowych.
W przypadku budynków nowych niezbędne jest:
• sprawdzenie zgodności wykonanych otworów okiennych z projektem lub dokumentacją techniczną,
6
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• usytuowanie dolnej krawędzi otworu okiennego lub drzwiowego względem punktów wysokościowych
czyli tzw. „reperów”, oznaczonych na rysunkach literami OFF.
W/w czynności są podstawą do określenia wymiarów nowego okna. W przypadku braku informacji,
niejasności lub wątpliwości co do sporządzonych pomiarów, szczególnie w budynkach w których
nastąpi wymiana istniejącej stolarki, należy dokonać miejscowych odkrywek na obwodzie okna, w celu
sprawdzenia rodzaju otworu okiennego (np. otwór z węgarkiem, lub bez węgarka), materiału ściany,
a także budowy ściany.
Schematy pomiarów otworów okien/drzwi przedstawiają rysunki nr.: 2-4

Rys. 2. Sposób pomiaru otworu drzwiowego w ościeżu
OFR
OFF
B
H
Bd
Hd
R

powierzchnia stropu w stanie surowym,
powierzchnia podłogi, posadzki,
szer. otworu,
wys. otworu,
szer. drzwi,
wysokość drzwi,
znacznik na wys. 1,0m nad poziomem
posadzki (reper)

Rys. 3. Sprawdzenie wymiarów wysokości i szerokości otworu okiennego w ościeżu
b) poziom
h) pion
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Rys. 4. Sprawdzenie wymiarów przekątnych otworu okiennego
a) szerokość otworu,
b) wysokość otworu
c, c’) przekątna otworu

Graniczne odchyłki dla przekątnych otworów okiennych przedstawia tablica 1.
Tablica 1. Graniczne odchyłki przekątnych otworów okiennych
Wymiar otworu

do 0,5 m

od 0,5 do 1 m

od 1 do 3 m

od 3 do 6 m

Odchyłki

± 3 mm

± 6 mm

± 8 mm

± 12 mm

Wymiary maksymalne, nominalne i minimalne otworu okiennego oraz błąd pomiaru i tolerancje przedstawia rysunek 4, na przykładzie
okna o wymiarze nominalnym 1550 mm.
Rys. 5. Wymiary otworu okiennego, tolerancja i błąd pomiaru na przykładzie okna
o wym. nominalnym 1550 mm z nieprzygotowanym ościeżem.

Odchyłki od wymiaru nominalnego otworu mogą wynosić:
• dla otworów do 3m z nieprzygotowanym ościeżem		
• dla otworów od 3 do 6 m z nieprzygotowanym ościeżem
• dla otworów do 3m z gotowym ościeżem			
• dla otworów od 3 do 6m z gotowym ościeżem		
8
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± 12mm
± 16mm
± 10mm
± 12mm

Okna i drzwi balkonowe powinny być zamontowane w płaszczyźnie równoległej do ściany z zachowaniem pionu
i poziomu. W przypadku gdy płaszczyzna ściany otworu nie jest równa, należy niezwłocznie poinformować o
tym inwestora, a okno, lub drzwi balkonowe należy zamontować z zachowaniem pionu i poziomu.
Luz montażowy określamy na podstawie powierzchni otworu a także koloru stolarki, która będzie
w dalszej kolejności montowana.Kolor stolarki ma znaczenie w kontekście rozszerzalności cieplnej
profili z PVC. Powstałą szczelinę między oknem, a murem (luz montażowy) wypełniamy odpowiednimi
materiałami np. pianką poliuretanową, wełną mineralną lub stosując taśmy uszczelniające/rozprężne.

Tablica 2. Min. wymiary szczelin między ramą ościeżnicy i ościeżem przy uszczelnieniach kitami elastycznymi

Tablica 3. Min. wymiary szczelin między ramą ościeżnicy i ościeżem przy uszczelnieniach
impregnowanymi taśmami rozprężnymi
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Listwa podparapetowa o wys. 30mm jest stosowana do ułatwienia montażu parapetów: wew./zew.
Przy zastosowaniu listwy podparapetowej należy uwzględnić jej wysokość w wymiarze stolarki okiennej.
Listwa jest standardowym elementem dobieranym do okna na ramie klasycznej.
Należy pamiętać o zachowaniu luzu montażowego od 10 do 25mm na każdą stronę, a w przypadku
montażu nowych parapetów luz montażowy na dole otworu okiennego trzeba zwiększyć o grubość
parapetu. Jeśli inwestor pozostawia stare parapety i występują znaczne różnice w wysokości zewnątrz wewnątrz bezwzględnie wymagane jest zastosowanie listwy podwyższającej jednostronnie (poszerzenie
jednostronne), ewentualnie stosując płaskownik - listwa z PVC.
Kolejność dokonywania pomiaru okna w otworze:
Zwymiarować szerokość i wysokość otworu od zewnątrz i od wewnątrz:
• pomiar od strony zewnętrznej: szerokość otworu (od glifu do glifu), oraz wysokość otworu od
zewnątrz ( od glifu do okapnika - parapetu zewnętrznego)
• pomiar od strony wewnętrznej: postępując podobniej j.w.
Jeśli mamy do czynienia z tzw. oknami skrzynkowymi luz montażowy (różnica węgarku zewnętrznego
i wewnętrznego) jest zbyt duża ze względu na specyfikacji otworu, wtedy bezwzględnie stosujemy
systemowe poszerzenia aby luz montażowy odpowiadał powyższym wytycznym.
Poszerzenia okienne montuje się poprzez mechaniczne „zatrzaśniecie” z profilem ościeżnicy, dodatkowo
muszą być dokręcone do profilu ramy lub progu wkrętami samo-gwintującymi. Odległość wkrętów nie
powinna przekraczać 300mm.
Na podstawie tak dokonanych pomiarów, ustaleń odnośnie : wysokości punktu „0”, budowy progu
drzwi oraz montażu parapetu dokonujemy określenia wymiarów stolarki okiennej.

6. USYTUOWANIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH W OŚCIEŻU
Usytuowanie okien w otworze w nowo wybudowanym budynku powinno być wykonane zgodnie
z projektem, lub dokumentacją techniczną. Montaż w ościeżu, lub wysunięcie ościeżnicy przed lico
muru (częściowo, lub całkowicie) prowadzi do zminimalizowania liniowych mostków termicznych
prowadzących do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy, powierzchni ościeża,
lub połączenia okno ściana.
Jeżeli nie zostały postawione żadne szczególne wymagania, należy:
• w ścianie jednowarstwowej pełnej (bez izolacji termicznej) - w połowie grubości ściany (rys. 6a),
• w ścianie trójwarstwowej z ociepleniem wewnętrznym – w strefie izolacji termicznej (rys. 6b),
• w ścianie dwuwarstwowej z zewnętrzną izolacją termiczną – w licu muru (rys. 6c), lub przed licem
muru (rys. 6d).
• w ścianie z ociepleniem zewnętrznym – z dosunięciem do węgarka (pamiętając o uszczelnieniu
zewnętrznym przy węgarku).
W przypadku okien wysuniętych przed lico muru, okna powinny być usytuowane w warstwie izolacji
termicznej, mocowanych przy zastosowaniu systemowych rozwiązań z wykorzystaniem konsol,
wsporników, kątowników, lub ram nośnych.
Do posadowienia progu ościeżnicy okna/drzwi balkonowych stosuje się klocki z twardego PVC, kliny
z twardego drewna impregnowanego, lub z wykorzystaniem elementów poszerzających z profili PVC,
listew progowych, kształtowników aluminiowych, konsol, kątowników, lub wsporników stalowych.
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Rys. 6 Sposoby usytuowania okien w ościeżu, w zależności od konstrukcji muru:

a) ściana pełna jednowarstwowa bez izolacji termicznej,
b) ściana trójwarstwowa z wewnętrzną izolacją termiczną
c) ściana trójwarstwowa z zewnętrzną izolacją termiczną, okno w licu muru,
d) ściana dwu-warstwowa z zewnętrzną izolacją termiczną, okno poza licem muru (budynki energooszczędne, lub pasywne),
Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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7. MONTAŻ
Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe (tzw. kliny)
Klocki podporowe i dystansowe (kliny) powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona
możliwość rozszerzania się kształtowników okien pod wpływem temperatury. Mocowanie okien do
muru przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez zastosowania klocków odporowych,
jest niewystarczające do przenoszenia obciążeń.
Klocki dystansowe (nie klocki podporowe), służące do ustalania pozycji okna w otworze, po zamocowaniu
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. Po usunięciu
klocków dystansowych, szczeliny należy uzupełnić materiałem izolującym.
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby nie było możliwości deformowania
się ram okiennych pod wpływem temperatury i ciężarku własnego okna, oraz ryzyka obniżenia jego
funkcjonalności.
Klocki podporowe powinny być umieszczone możliwie centralnie pod elementami pionowymi ościeżnicy
i słupków (również słupków ruchomych). Nieprawidłowe ich usytuowanie może doprowadzić do
deformacji dolnego profilu ościeżnicy pod wpływem ciężaru okna.
Kliny lub podkładki stosowane w trakcie montażu do usytuowania okna w otworze nie są klockami
podporowymi.
Podczas montażu drzwi balkonowych uchylno-przesuwnych, dolna szyna jezdna powinna być podparta
stabilnie na całej długości, z wykorzystaniem z dłużycy klocka z twardego drewna zaimpregnowanego,
lub klocków podporowych pod szyną z zachowaniem maksymalnych odstępów do 300 mm.
W przypadku montażu drzwi balkonowych HS należy bezwzględnie zapewnić stabilne podparcie
progu w celu zapobiegania przed ewentualnym ugięciem progu. Rozstaw klocków podpierających próg
max. co 300mm. W przypadku montażu progu z wykorzystaniem ciepłego parapetu, należy zapewnić
stabilne mocowanie i wypoziomowanie ciepłego parapetu, na którym następnie obsadzimy wyrób HS.
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu
do 3,0 m wynoszą 1,5 mm, a maksymalnie nie więcej niż 3,0mm.
Rys. 7. Usytuowanie klocków podporowych i dystansowych
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Montaż okien o podwyższonej odporności antywyważeniowej.
Rys. 8. Usytuowanie klocków dystansowych w przypadku montażu okna o podwyższonych parametrach antywyważeniowych

- według normy DIN EN 16277-1630 okna utrudniające włamanie to takie, których montaż
przeprowadzony zostanie we wszystkich punktach zgodnie z podaną wyżej normą
Punkty mocowania okien i drzwi balkonowych usytuowanych w ościeżu, lub wysuniętych przed lico
muru powinny być rozmieszczone na całym obwodzie okna lub drzwi balkonowych zgodnie z poniższymi
wytycznymi.
Rys. 9 Odstęp między elementami mocującymi na pionowych i poziomych ramiakach ościeżnicy

*Dla profili białych: max. rozstaw co 70cm. Dla profili 1-str., 2-str. oklejonych folią: max. rozstaw co 40cm.
Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Odstęp między elementami mocującymi należy zachować dla każdego typu konstrukcji, systemu,
podziału ramy w pionie lub poziomie, niezależnie od rodzaju słupka stałego, lub ruchomego. Dotyczy
stolarki w kolorze białym, barwionej w masie, oklejanej folią, z nakładkami aluclip.
Elementy służące do mocowania okien i drzwi balkonowych.
Montaż okien powinien być wykonany za pomocą mechanicznego mocowania ramy okna (ościeżnicy),
do elementu konstrukcyjnego budynku (muru).
Wyróżniamy dwa sposoby montażu okien do muru:
• Montaż bezpośredni – występuje, gdy element mocujący przechodzi przez ościeżnicę i jest osadzany
w otworze wykonanym w ościeżu (podłożu do którego mocowane jest okno).
• Montaż pośredni – wykonywane jest przede wszystkim przy użyciu kotew. Kotwy powinny być
mocowane do muru za pomocą kołków rozporowych lub wkrętów w odległości od krawędzi
muru nie mniejszej niż 60mm, i 100-150mm od wewnętrznego narożnika ramy lub osi słupka.
Kotwy powinny być wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 1,5mm. Kotwy nie są przeznaczone
do przenoszenia obciążeń w płaszczyźnie do nich prostopadłej. Kotwę stosuje się w celu przejęcia
obciążeń od ssania i parcia wiatru. Kotwy stosuje się w przypadku gdy nie jest możliwe zamocowanie
ramy w sposób bezpośredni w szczególności mocując dolny ramiak/próg ościeżnicy, lub w przypadku
gdy nie jest możliwe zamocowanie ramy w sposób bezpośredni.
Rys. 10. Stalowa kotwa montażowa

Rys. 11. Stalowa kotwa montażowa zainstalowana w ramie

Kotwy mocujemy do spodniej części ościeżnicy okiennej poprzez ich mechaniczne zakleszczenie
w zaczepach profilu ościeżnicy. Dodatkowo zalecamy przykręcenie kotew za pomocą wkrętów samogwintujących 4x25 mm (boki i góra ramiaków), 4x60 mm gdy pod oknem jest zamocowana listwa
podparapetowa jak to przedstawiono na rysunkach.
Odległość pierwszego elementu mocującego powinna wynosić 100-150 mm mierząc od wewnętrznego
naroża (kąta) okna oraz od osi słupka (dla okien z słupkiem), kolejne punkty mocowania nie powinny
przekraczać: 400mm dla profili 1-str. lub 2-str. oklejonych folią, a dla profili białych nie powinno
przekraczać 700mm.
Dyble i kołki rozporowe służą do bezpośredniego i pewnego zamocowania elementów okiennych
z częścią bryły budynku.
Dyble stalowe zalecane są do elementów murowanych pełnych, (bez kanałów, otworów).
Dyble z tworzywowym elementem rozporowym może być stosowany w elementach murowanych
drążonych z kanałami, lub otworami, np. w pustakach ceramicznych, jeśli konstrukcja kołka jest specjalnie
dostosowana.
Po ustabilizowaniu ramy okiennej w otworze za pomocą klinów , okna można mocować do muru
także za pomocą specjalnych kołków rozporowych z metalową tuleją rozprężną o średnicy 8-12 mm
dzięki którym możliwy jest montaż ramy okiennej bezpośrednio w murze poprzez przewiercenie profili
14
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ościeżnicy i muru w jednej pozycji.
Do wiercenia otworów przez ramę okienną należy używać przedłużonych wierteł, aby nie uszkodzić
ościeżnicy główką wiertarki.
Zaleca się aby łeb od dybla był wpuszczony w profil ramy i oparł się o wzmocnienie stalowe ościeżnicy,
dlatego pierwszą komorę PVC należy rozwiercić do otworu Ø13 mm. Powstały otwór należy zamknąć za
pomocą plastikowych zaślepek dostępnych ogólnie w handlu.
Dopuszcza się pozostawienie łba śruby na profilu ościeżnicy i założenie płaskich zaślepek tzw.
meblowych montowanych w krzyżak łba wkrętu pod warunkiem, że nie nastąpi znaczne ugięcie profilu.
Rys. 12 i 13. Dybel rozporowy w widoku i przekroju.

Rys. 14. Kołek rozporowy

WAŻNE: Nie powinno się stosować dybli, śrub mocujących na dolnych elementach poziomych ościeżnicy
(w komorach mokrych) przy parapetach, gdyż może to skutkować przeciekami wody do wewnątrz
profilu okna. Na pozostałych elementach otwór należy zaślepić za pomocą plastikowych zaślepek
w kolorze rdzenia stolarki. Jeżeli konstrukcja muru umożliwia montaż pośredni dolnego ramiaka
ościeżnicy to należy to rozwiązanie przyjąć jako pierwsze. Można dokonać montażu bezpośredniego
przez dolny ramiak ościeżnicy, natomiast to ustalenie należy zawrzeć z inwestorem. Dodatkowo należy
dobrze uszczelnić wywiercony otwór w mokrej komorze ościeżnicy zapobiegając przy tym przeciekom
wody do wnętrza komory stali i piany poliuretanowej.
Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Wkręty ramowe o średnicy nominalnej gwintu 7,5mm, z gwintem na całej długości, z łbem
stożkowym, walcowym, płaskim lub soczewkowym. Wkręty są uniwersalne, tzn. mogą być stosowane
do montaż ościeżnicy w sposób przelotowy oraz w celu połączenia ościeżnicy z różnymi materiałami
lub osobnymi oknami.
Rys. 15. Wkręt ramowy

Konsole stalowe to elementy służące do przenoszenia obciążeń wywołanych ciężarem montowanego okna.
Elementy te wykorzystuje się, do montażu okien wysuniętych poza lico muru, w strefie izolacji termicznej.
Rys. 16. Konsola stalowa

Rys. 17. Konsola stalowa w zastosowaniu

Wsporniki stalowe wykorzystuje się je do montażu pośredniego okien wysuniętych częściowo
lub całkowicie poza lico muru (w strefie izolacji termicznej). Kątowniki przenoszą obciążenia związane
z siłami pojawiające się przy otwieraniu lub poruszaniu skrzydła w płaszczyźnie ramy oraz wywołane
parciem i ssaniem wiatru.
Rys. 18. Wspornik stalowy

Rys. 20 Wspornik stalowy w zastosowaniu
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Rys. 19 Wspornik stalowy w zastosowaniu

Rys. 21
1.
2.
3.
4.
5.

Montaż i poziomowanie wsporników
Przyklejanie taśm paroszczelnych do ramy
ościeżnicy
Montaż wsporników bocznych i górnych
do ramy ościeżnicowej
Wstawienie okna w otwór w murze i regulacja ustawienia
Wypełnienie szczeliny izolacją cieplną i
przyklejenie taśmy paroprzepuszczalnej

Kątowniki stalowe – elementy podporowe przeznaczone do osadzania okna po stronie zewnętrznej
muru. Są to elementy o wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Zamocowane do muru kątowniki należy
połączyć mechanicznie z ościeżnicą lub dodatkowymi profilami (np. listwa podparapetowa, poszerzenie).
Rys. 22 Kątownik stalowy

Rys. 23 Kątownik stalowy w zastosowaniu

UWAGA: dobór elementów mocujących powinien być dostosowany do materiału, z którego wykonany
jest mur, co należy uzgodnić z inwestorem.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Instalacja stolarki w otworze, wykaz czynności:
1. Zdemontować skrzydła z ościeżnicy,
2. Połączyć każdy segment okien przy pomocy specjalnych łączników, listew i śrub łączących,
stosując w razie potrzeby profile usztywniające w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności.
Przy łączeniu dwóch ram okiennych łącznikiem, należy zastosować specjalną uszczelkę dystansową,
lub masę uszczelniającą (silikon) lub taśmę rozprężną zastosować pomiędzy łącznik a ramę..
Odległość pomiędzy wkrętami nie powinna przekraczać 800 mm.
3. Wstawić i ustabilizować przy pomocy klinów ościeżnice w otworze okiennym, zawsze
opierając (stawiając) na klockah podporowych. Bardzo ważne jest aby klocki podporowe,
które znajdują się pod ramą okna (tj. na dolnej szerokości) nie zostały usunięte.
Dzięki takiemu ustawieniu gwarantowana jest prostopadłość boków ościeżnicy oraz możliwość
prawidłowego założenia, regulacji i szczelności skrzydeł.
WAŻNE: ustawić ościeżnice tak, aby elementy ramiaka znajdowały się w pionie i poziomie.

Rys. 24. Przekrój okna w otworze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Kotwa mocująca ramę okna
Ościeżnica
Ościeże
Rozpórki używane przy montażu
Klin ustalający polożenie okna
Izolacja paroprzepuszczalna od strony zewnętrznej
Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
Skrzydło okienne

8. WYPEŁNIENIE SZCZELIN MONTAŻOWYCH
Zadaniem uszczelnienia jest utrzymać izolację cieplną i akustyczną, a także powstrzymanie wilgoci od
fug budowlanych. Obowiązuje to zarówno dla wody opadowej od strony zewnętrznej jak i dla wilgoci
z powietrza w pomieszczeniu od strony wewnętrznej.
Uszczelnienie przeciwwietrzne i akustyczne jest tylko wtedy zapewnione, gdy szczeliwo umieszczone
wokół okna nie jest w żadnym miejscu przerwane. Przy zastosowaniu materiałów uszczelniających
należy przestrzegać zasad użytkowania podanych przez producenta (temperatura otoczenia, sposób
użycia).
Szczelinę między oknem a ścianą należy dokładnie wypełnić materiałem izolacyjnym.
Jako materiał izolujący cieplnie i akustycznie użyta może być poliuretanowa pianka montażowa
uszczelniająca poprzez rozprężenie się w przestrzeni szczeliny lub włókniste materiały upychane w
szczelinie – wełna mineralna, wata szklana.
Uszczelnienie należy oddzielić od pomieszczenia i od zewnętrznego klimatu, aby możliwe było
wyrównanie poziomu pary i zabieganie przenikania wilgoci do wnętrza uszczelnienia.
Do zabezpieczenia możemy zastosować:
• silikon (akrylowy) nakładając na styku ramy z murem
• listwa podtynkowa z listwa silikonową
• taśmy rozprężne, taśma paroizolacyjna

9. MONTAŻ Z WYKORZYSTANIEM USZCZELNIENIA TRÓJWARSTWOWEGO
System montażu warstwowego składa się z trzech warstw ( taśmy rozprężnej ,taśmy uszczelniające,
folie okienne), z których każda jest odpowiedzialna za inną funkcje w połączeniu budowlanym.
a) warstwa zewnętrzna - powinna zachować szczelność na intensywne opady deszczu, wiatr,
promieniowanie UV, posiadać dużą elastyczność, aby przenieść ruch połączenia w okresie lato-zima,
posiadać odporność na działanie skrajnych temperatur. Warstwa ta powinna być paroprzepuszczalna,
aby umożliwić odparowanie wody nagromadzonej w szczelinie na skutek dyfuzji lub nieszczelności
zewnętrznej.
b) warstwa środkowa - powinna być wykonana z materiału o bardzo niskim współczynniku przewodności
cieplnej. Powinna jednocześnie posiadać niski współczynnik oporu dyfuzyjnego, aby umożliwić przepływ
nagromadzonej w niej pary. Warstwa ta powinna być utrzymana w stanie maksymalnie suchym,
ponieważ wtedy sprawdza się dobrze jako izolator termiczny i akustyczny.
c) warstwa wewnętrzna - powinna oddzielać klimat wewnętrzny od klimatu zewnętrznego. Powinna
mieć dużo większy opór dyfuzyjny niż warstwa zewnętrzna, aby ograniczyć dopływ ciepłego, wilgotnego
powietrza z wnętrza pomieszczenia do spoiny. Warstwa ta powinna być paroizolacyjna aby zapobiec
przedostawaniu się wilgoci z wnętrza pomieszczenia.
Zasadą uszczelnienia trójwarstwowego jest: szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz.
WAŻNE: Zaleca się, aby montaż stolarki przeprowadzać z użyciem trzech warstw, gdyż to rozwiązanie
zapewnia szczelność połączenia oraz odpowiednią izolacyjność cieplną i akustyczną.
Montaż trójwarstwowy jest ustalany z inwestorem indywidualnie.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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10. MONTAŻ PARAPETÓW: ZEWNĘTRZNY/WEWNĘTRZNY
Parapet zewnętrzny to nie tylko ozdoba, to przede wszystkim ochrona przed przeciekami wody
do wnętrza pomieszczenia.
Parapet zewnętrzny powinien być zamontowany pod ramę okienną i powinien wystawać poza
fasadę (płaszczyznę ściany) min. 30-40mm. Parapet musi być mocno przymocowany do ościeżnicy
z zachowaniem spadku na zewnątrz ok. 5-6° (wielkość spadku, powinna zapewniać odprowadzenie
wody). Montaż musi być tak przeprowadzony aby zapewnić podparcie i zabezpieczenie przed
podrywaniem parapetu do góry w przypadku silnych wiatrów. Krawędzie parapetu powinny być
wyposażone w dedykowane do niego zakończenia (boczki), dopuszcza się również zagięcie krawędzi
bocznych parapetu, w celu zabezpieczenia przed spływaniem wody opadowej w strukturę muru.
Niewłaściwe mocowanie parapetu zewnętrznego: montaż parapetu zewnętrznego bezpośrednio
na wkręty do płaszczyzny ościeżnicy oraz uszczelnienie sylikonem nie spełnia prawidłowej funkcji.
W celu właściwego zamontowania parapetu zewnętrznego (jak i wewnętrznego) stosuje się listwę
podokienną, która gwarantuje stabilniejsze zamocowanie stolarki, ponadto ułatwia właściwy montaż
parapetów pod ramę okna.
Parapet wewnętrzny powinien być osadzony pod ramę okienną po zakończeniu montażu okna i jego
uszczelnieniu na obwodzie. Płaszczyzna styku parapetu z ościeżnicą powinna być tak uszczelniona,
aby nie dopuścić do penetracji wody i pary wodnej w przestrzeni pod ościeżnicą.

11. ŁĄCZENIE OKIEN W ZESTAWY
Wyróżnia się dwa łączenia okien w zestawy:
• Zestaw poziomy: typowym zestawem poziomym jest montaż zestawu balkonowego składającego
się z drzwi balkonowych i okna. Do tego celu stosuje się łączniki uszczelkowe (tzw. obce
pióro), lub klasyczny łącznik do łączenia okien o małych powierzchniach. Obce pióro (w PVC
nazywana uszczelka wewnętrzna) oraz łącznik klasyczny nie przejmuje obciążeń pochodzących
od naporu wiatru. Te łączniki służą jedynie do połączenia okien i uszczelnienia połączenia.
Gęstość wkrętów nie powinna wynosić mniej niż co 800 mm.

Rys. 25. Połączenie zestawu balkonowego z zastosowaniem elementu pośredniego między oknami
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Połączenie okien z kształtowników PVC w zestawie poziomym/pionowym wymaga zamocowania
dodatkowego elementu między ościeżnicami i uszczelnienia stykających się elementów.
• Zestawy pionowe: połączenie okien w zestawach pionowych wymaga zamocowania dodatkowych
poziomych elementów między ościeżnicami stykających się okien np. z wykorzystaniem
łączników statycznych.
Rys. 26. Schemat połączenia okien w zestawie poziomym z wykorzystaniem łącznika statycznego nr CK-637.80

łącznik statyczny nr CK-637.80
taśma rozprężna uszczelniająca/sylikon

wkręt ramowy

12. MOCOWANIE ROLET OKIENNYCH
Rolety zewnętrzne dzieli się na:
• adaptacyjne (montowane w gotowym budynku w otworze okiennym, lub na elewacji ponad otworem)
• nadstawne (służące do zabudowy w trakcie wznoszenia budynku)
Rys. 27. Usytuowanie skrzynek rolet zewnętrznych

Typ „A”
Roleta zamontowana
na zewnętrznej ścianie
budynku (lewoskrętna)

Typ „B”
Roleta zamontowana
we wnęce okna
(lewoskrętna)

Typ „C”
Roleta zamontowana
na ścianie budynku
(lewoskrętna)

Typ „D”
Roleta zamontowana
na murze wewnątrz
pomieszczenia
(prawoskrętna)

- niebieskie kółka oznaczają dostępne opcje wyjścia sterowania na taśmę lub kabel. Podczas zamówienia rolety należy
wskazać miejsce wyjścia sterowania.
Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Rys. 28. Usytuowanie skrzynek rolet nadstawnych

Typ „A”

Typ „B

Typ „C”

Typ „D”

Typ „E”

Typ „F”

Rodzaj rolety

Typ „A”

Typ „B”

Typ „C”

Typ „D”

Typ „E”

Typ „F”

Cleverbox

x

x

x

x

√

√

Opoterm

√

√

√

√

√

√

Rodzaj rewizji

od dołu

od dołu

od dołu

od dołu

od przodu

dd przodu

W trakcie montażu rolet należy pamiętać o następujących zasadach:
• niezależnie od rodzaju skrzynki, skrzynka musi być mechanicznie zamocowana do ościeża, lub do
ściany budynku lub do okna
• połączenie skrzynki roletowej z oknem, ścianą, lub ościeżem musi być uszczelnione na działanie
wody i powietrza
• wykonanie izolacji cieplnej i akustycznej skrzynek roletowych
Skrzynki rolet adaptacyjnych wykonywane są najczęściej z tworzywa sztucznego, lub aluminium i są
ocieplane styropianem. Skrzynki montuje się między oknem i nadprożem i łączy mechanicznie z ramą okna.
Połączenie mechaniczne rolet nakładanych z ramą okienną wykonywane są za pośrednictwem
specjalnych adapterów z profili stalowych, uniwersalnych PVC. Profile adaptacyjne mocowane
są wkrętami samowiercącymi 2,5*25 mm. Rolety nadstawne najczęściej są mocowane z ramą okna
w fabryce producenta okien (opcja).
W przypadku rolet do zabudowy w trakcie wznoszenia budynku, należy zgodnie z projektem przewidzieć
miejsce na kasety dla rolet zwijanych. Wyróżnia się następujące typy kaset: kasety styropianowe
wzmacniane prętami stalowymi mocowanymi do nadproża, kasety podtynkowe wykonywane w grubym
murze (należy wówczas głębiej osadzić okno w ościeżu).
W przypadku okien montowanych wraz z połączonymi mechanicznie skrzynkami do rolet, niezależnie
od konstrukcji skrzynki (nasadzana, lub w nadprożu), należy przeprowadzić dodatkowe obliczenia
statyczne, traktując górny poziomy profil ościeżnicy jako jednostronnie obciążony.
Istotnym miejscem ze względu na szczelność na wodę opadową jest górne połączenie skrzynki roletowej
z ościeżem, oraz połączenie górnego profilu ościeżnicowego ze skrzynką.

22

www.budvar.pl

Rys. 29 Przekrój montażu rolety podtynkowej
1.
2.

Ocieplenie
Pancerz PA 39 aluminiowy, wypełniony
pianką poliuretanową
3. Tynk strukturalny
4. Szyna tynkowa 20x20
5. Rewizja
6. Tynk gipsowy
7. Nadproże
8. Poszerzenie ościeżnicy 25 mm
9. Poszerzenie ościeżnicy 120 mm
10. Wełna mineralna

Strona zewnętrzna

Strona wewnętrzna

Rys. 30. Przekrój montażu rolety nadstawnej
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Strona zewnętrzna

Tynk strukturalny
Ocieplenie
Pancerze PA 39 aluminionwy, wypełniony
pianką poliuretanową
Szyna tynkowa 20x20
Nadproże
Wełna mineralna
Tynk gipsowy
Szyna tynkowa 20x20
Rewizja

Strona wewnętrzna

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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WAŻNE: Przy wykonywaniu uszczelnień skrzynki roletowej należy przestrzegać takiej samej zasady jak
dla montażu okien a więc: „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”.
Zalecenia ogólne w trakcie montażu rolet:
• do mocowania rolet należy używać odpowiednich łączników montażowych dostosowanych
do rodzaju nadproża (żelbetowe, stalowe), oraz rodzaju i materiału elementów murowych,
• w przypadku konstrukcji metalowych skrzynki roletowe mocuje się do materiałów o odpowiedniej
sztywności,
• przy wykonywaniu uszczelnień zewnętrznych i wewnętrznych zamontowanej skrzynki roletowej
obowiązuje zasada: „szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz” (wewnątrz – uszczelnienie paroszczelne,
zewnątrz – uszczelnienie paroprzepuszczalne).

13. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU
I DRZWI BALKONOWYCH
Wbudowywanie okien i drzwi balkonowych powinno odbywać się po zakończeniu większości robót
mokrych (tynki, posadzki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy
zapewnieniu odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. W ścianach
z ociepleniem zewnętrznym okna i drzwi balkonowe powinny być wbudowywane przed wykonaniem
ocieplenia.
Przed przystąpieniem do montażu okien w budynkach nowych należy sprawdzić:
• wymiary otworów okiennych i porównać je z wymiarami okien podanymi w dokumentacji budynku,
• rodzaj ościeża (z węgarkiem, bez wegarka),
• płaskość i pionowość ścian - otwór okienny powinien być równy, wyszpaletowany, pozbawiony dziur,
ubytków itd.

14. ODBIÓR ROBÓT PO WBUDOWANIU OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykończeniowych należy przeprowadzić kontrolę
zamontowanych okien i drzwi balkonowych w zakresie prawidłowego wbudowania i prawidłowości
funkcjonowania przy zachowaniu następujących wymagań:
• odchylenie od pionu i poziomu ościeżnicy przy dł. elementu do 3000mm nie powinno przekraczać
1,5 mm/m,
• różnica dł. przekątnych ościeżnicy i skrzydeł nie powinna przekraczać 2mm – przy dł. elementu
do 2 m, 3 mm przy dł. powyżej 2 m,
• otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zahamowani,
• otwarte skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem zamykać się lub otwierać,
• zamknięte skrzydło powinno przylegać do ościeżnicy, zapewniając szczelność między tymi
elementami,
• odkształcenia, w tym zmiany kształtu i wymiarów okien/drzwi balkonowych nie powinno pogorszyć
w sposób istotny sprawności jego działania (funkcjonalność),
• odkształcenia nie mogą wywoływać uszkodzeń elementów okien – wyrwania i uszkodzenia okuć i
uszczelek, uszkodzenia ram, korozji okuć,
• odkształcenia w płaszczyźnie (zbeczkowanie, klepsydra), nie mogą powodować wypinania okuć
(odkształcenia należy mierzyć na zamkniętych skrzydłach)
• w przypadku ewentualnych nieprawidłowości należy dokonać regulacji okuć, wykonując korektę
ustawienia skrzydła względem ościeżnicy,
Na koniec powinien być spisany protokół odbioru prac montażowych.
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15. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH
W trakcie ustawienia i mocowania okna i drzwi balkonowych w ościeżu należy sprawdzić:
• prawidłowość podparcia progu ościeżnicy,
• prawidłowość zamocowania mechanicznego okna na całym obwodzie ościeżnicy (zachowanie
odstępów miedzy łącznikami mechanicznymi),
• wykonanie izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a ościeżem, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy,
• wykonanie uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego szczeliny między oknem a ościeżem,
ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju zastosowanych materiałów uszczelniających i przestrzegania
zaleceń technologicznych.

16. ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI BALKONOWYCH PO MONTAŻU
Profile PVC są fabrycznie zabezpieczone taśmą ochronną. W miejscach szczególnie nasłonecznionych
taśma powinna zostać zdjęta niezwłocznie po wykonaniu montażu, w pozostałych miejscach nie później
niż trzy miesiące po montażu. Pozostawienie taśm na profilach dłużej niż 3 miesiące po montażu
może nastąpić tylko i wyłącznie na wyraźne, pisemne żądanie Zamawiającego oraz na jego własną
odpowiedzialność.
Ze względu na brak możliwości trwałego zabezpieczenia stolarki przed ewentualnymi uszkodzeniami
powstałymi po zakończeniu montażu stolarka powinna być dodatkowo zabezpieczana w trakcie
wykonywania innych prac np. elewacyjnych, tynkarskich.
Podczas wykonywania robót wykończeniowych takich jak: szlifowanie ścian, podłóg i innych, w trakcie
których powstaje pył, okna i drzwi balkonowe powinny być zabezpieczone przed dostawaniem się pyłu
na okucia, gdyż może to spowodować utrudnienie w funkcjonowaniu skrzydeł a nawet doprowadzić do
uszkodzenia okuć.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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KARTA POMIAROWA
Załącznik nr 1

Imię i nazwisko oraz adres zamawiającego ..................................................................................................................................................
Miejsce pomiarów (adres) ...............................................................................................................................................................................
Osoba będąca przy pomiarach ......................................................................................................................................................................
L.p. Projektowanie okien (rysunki okien od wewnętrznej strony pomieszczenia)
1.

Wymiary otworu w jego świetle

Rysunek zamawianego okna

wewnętrzny: szer. ...................... wys. ......................

..............................................................................

zewnętrzny: szer. ...................... wys. ......................

..............................................................................

Określenie typu okna:

..............................................................................
typ

nietyp.

poszerzenie

łącznik

parapet wewn.

parapet zewn.

Wymiary otworu w jego świetle

Okno łączone z pozycją .......

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Rysunek zamawianego okna

wewnętrzny: szer. ...................... wys. ......................

..............................................................................

zewnętrzny: szer. ...................... wys. ......................

..............................................................................

Określenie typu okna:

..............................................................................
typ

nietyp.

..............................................................................

szt. ............................................

Dodatki do okna:

3.

..............................................................................

szt. ............................................

Dodatki do okna:

2.

Uwagi / Uzgodnienia z klientem

poszerzenie

łącznik

parapet wewn.

parapet zewn.

Wymiary otworu w jego świetle

Okno łączone z pozycją .......

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Rysunek zamawianego okna

wewnętrzny: szer. ...................... wys. ......................

..............................................................................

zewnętrzny: szer. ...................... wys. ......................

..............................................................................

Określenie typu okna:

..............................................................................
typ

nietyp.

..............................................................................

szt. ............................................

Dodatki do okna:
poszerzenie

łącznik

parapet wewn.

parapet zewn.

Okno łączone z pozycją .......

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Potwierdzam zgodność danych zawartych w powyższej tabeli ze stanem faktycznym.
Podpis osoby będącej przy pomiarach .....................................................................................
Na wypadek braku zgodności wyników pomiarów z danymi objętymi wcześniej złożonym zamówieniem, wyrażam zgodę na dostosowanie
zamówienia do niniejszej karty pomiarów.
Podpis zamawiającego lub osoby obecnej przy pomiarach .................................................
Czytelny podpis dokonującego pomiaru wraz z pieczątką ..................................................
Data ..................................
Strona karty pomiarów .......... /..........
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Numer zamówienia .....................
Podpis Doradcy Handlowego ...............................

Załącznik nr 2

Specyfikacja montażu:

Specyfikacja otworów:

okna

cegła, pustak

okna balkonowe

płyta betonowa

drzwi zewnętrzne

konstrukcja metalowa

drzwi przesuwne

konstrukcja drewniana

inne .......................
................................
Specyfikacja montażu:
na kotwy
przez ramę (dybel)

Specyfikacja okien:
•

montaż okien w otworze

•

montaż drzwi w otworze

•

demontaż (ze zniszczeniem ościeżnicy)

•

naprawa tynków wewnętrznych ościeżniy po montażu

•

naprawa tynków zewnętrznyh ościeżnicy po montażu

•

montaż parapetów wewnętrznych

•

demontaż parapetów wewnętrznych

•

montaż parapetów zewnętrznych

•

demontaż parapetów zewnętrznych

•

naprawa tynków po montażu parapetów

•

obróbka karton gips (narożniki z przygotowaniem pod malowanie)

•

montaż: rolet, żaluzji, moskitiery

•

podmurówka (szczegóły w uzgodnieniach z klientem)

•

podkuwanie (szczegóły w uzgodnieniach z klientem)

•

prace dodatkowe: ........................................................................................................................................................................................

•

zabezpieczenie miejsca pray ekipy montażowej foliami bez zabezpieczenia mebli i sprzętów użytków domowego klienta

•

wywóz starych usługi

Adres i miejsce wykonania usługi ...........................................................................................................................................................................................
Czytelny podpis zamawiającego ..........................................

Czytelny podpis przyjmującego ..........................................

Strona karty pomiarów ...........................................................

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Załącznik nr 3
1.

W karcie nanieść wszystkie wyszczególnione wymiary, tj.:
1) wymiary otworu od zewnętrz,
2) wymiar otworu od wewnątrz (w przypadku balkonów w budynkach w stanie surowym należy uwzględnić ustalony z klientem
dolny poziom „0” dla końcowych posadzek oraz wyraźnie zapisać, że poziom ten został uzgodniony z klientem.

2.

W przypadku występowania dużych różnić między wymiarami otworu w świetle od wewnątrz pomieszczenia, a jego wymiarami
w świetle od zewnątrz, wskazujących na występowanie tzw. węgarków, klientowi należy zaoferować odpowiednio dobrane
poszerzenia oraz wyjaśnić potrzebę ich montowania. Informacja o rezygnacji klienta z poszerzeń winna zostać odnotowana w
uzgodnieniach z klientem. Wybór poszerzenia należy potwierdzić, zakreślając odpowiedni kwadrat, oraz zapisać jego szerokość
przy odpowiednim boku na rysunku okna.

3.

Wymiary okna wpisuje się do karty wraz z jednoczesnym zakreśleniem odpowiedniego kwadratu, służącego do oznaczenia wyboru
typowego bądź nietypowego. W przypadku, kiedy klient wyraża zainteresowanie oknem typowym, mimo że otwór na to nie
wskazuje, należy to opisać w uzgodnieniach z klientem.

4.

Przy określaniu wymiarów okien łączonych ze sobą, należy wybrać typ łącznika, zakreślając odpowiedni kwadrat i jednocześnie
wpisując typ łącznika przy właściwym boku okna na rysunku. Należy również wpisać oznaczenie pozycji, w której opisane jest
okno z pozycją okna łączonego w zestaw..

5.

Podziały okien winny zostać określone w uzgodnieniu z klientem przez zaznaczenie ich na rysunku oraz podanie ich wymiarów
oraz zaznaczenie kierunków i funkcji poszczególnych skrzydeł.

6.

Wybór parapetów określa się przez wpisanie ich wymiarów.

7.

Szczegółowy opis zakresu prac montażowych winien zostać dokonany w uzgodnieniu z klientem.
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18. PRZEKROJE MONTAŻOWE
Poniżej przedstawiono poszczególne przekroje montażowe z wykorzystaniem montażu pośredniego
i bezpośredniego w różnych przykładowych sytuacjach:
Przekrój 1.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 2.
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Przekrój 3.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 4.
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Przekrój 5.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 6.
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Przekrój 7.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 8.
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Przekrój 9.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 10.
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Przekrój 11.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 12.
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Przekrój 13.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 14.
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Przekrój 15.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 16.
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Przekrój 17.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 18.
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Przekrój 19.

Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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Przekrój 20.
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Okna Budvar. Polskie. Doskonałe.
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