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AC-196

W celu zachowania swoich wła�ciwo�ci eksploatacyjnych okna i drzwi aluminiowe 

powinny by� prawidłowo wbudowane i zamontowane w �cian� budynku. Podczas 

wbudowywania i monta�u nale�y przestrzega� przepisów i zasad dotycz�cych osadzania 

drzwi wydanych przez producenta. Wbudowanie elementu stolarki aluminiowej składa si� z 

nast�puj�cych czynno�ci: przygotowanie otworu w �cianie budynku, ustawienie i 

zamocowanie elementu w murze, wykonanie regulacji oku�, uszczelnienie szczeliny mi�dzy 

o�cie�em, a o�cie�nic�. 

W trakcie przygotowywania otworu w murze nale�y zwróci� uwag�, aby k�ty otworu 

miały 90°, a przek�tne nie powinny si� ró�ni� o wi�cej ni� 1 cm. Wymiary otworu w murze 

nale�y dobra� wg nast�puj�cych zasad: 

okno i witryna stała: szeroko�� otworu o 2-3 cm wi�ksza od szeroko�ci 

o�cie�nicy, a wysoko��  o 5-6 cm wi�ksza ni� wymiar zewn�trzny o�cie�nicy 

aluminiowej okiennej. 

drzwi  zewn�trzne:  szeroko�� otworu o 2-3 cm wi�ksza od szeroko�ci 

o�cie�nicy, a wysoko��  o 1-2 cm wi�ksza ni� wymiar zewn�trzny o�cie�nicy 

aluminiowej drzwiowej. 

Szczegółowe wymiary otworu o�cie�nicowego pokazano w tabelach 1-6. 

Wszystkie powierzchnie wewn�trzne otworu powinny by� gładkie, a jego dolna 

powierzchnia powinna zapewnia� stabilne oparcie dla okna lub drzwi.  

Wbudowanie okna lub drzwi powinno odbywa� si� zgodnie z zasadami przyj�tymi dla 

danej technologii budynku. Umieszczenie o�cie�nicy okiennej lub drzwiowej wzgl�dem 

�ciany w zale�no�ci od ukształtowania o�cie�y  oraz rodzaju �ciany pokazano na rys. 1-4. 

O�cie�nice nale�y osadzi� tak, aby siły z budowli nie były przenoszone na stojaki i 

nadpro�e o�cie�nicy. Rama okienna lub drzwiowa mo�e przejmowa� tylko siły powstaj�ce 

podczas u�ytkowania skrzydła okiennego lub drzwiowego. Podczas monta�u profile powinny 

by� oklejone ta�m� zabezpieczaj�c�. W celu ułatwienia ustawienia konstrukcji aluminiowej w 

trakcie jej osadzania nale�y zdj�� skrzydła i posługiwa� si� sam� ram�. Do prawidłowego 

ustawienia o�cie�nicy w o�cie�u stosowa� kliny podpieraj�ce i dystansowe wykonane z  
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AC-197

twardego drewna. Kliny i podkładki umie�ci�  tak, aby ram�  przed zamocowaniem  mo�na 

swobodnie ustawi� nie powoduj�c odkształce� i zwichrowa�. Podczas osadzania o�cie�nic�

nale�y dokładnie ustawi� w taki sposób, aby była zapewniona prostopadło�� stojaków z 

nadpro�em. Odchyłki k�ta prostego nale�y okre�li� poprzez pomiar dwóch przek�tnych w 

�wietle o�cie�nicy. Ró�nica długo�ci przek�tnych nie powinna by� wi�ksza ni� 3 mm. 

O�cie�nica powinna by� tak ustawiona aby odchyłka od pionu górnych naro�nych punktów 

o�cie�nicy od dolnych punktów o�cie�nicy nie przekraczała 2 mm. 

Wichrowato�� zabudowanej o�cie�nicy od płaszczyzny odniesienia przyło�onych do 3 

punktów naro�nych o�cie�nicy nie mo�e przekracza� 2 mm. 

Zaklinowa� ram� we wła�ciwym poło�eniu.  

  

Okno lub drzwi mog� by� montowane do konstrukcji budynku na dwa sposoby.  

 Pierwszy z nich to bezpo�rednie mocowanie elementu zł�czami rozporowymi  

do muru (lub wkr�tami M8 do konstrukcji metalowych lub do stalowych marek osadzonych w 

o�cie�u) poprzez otwory wykonane przez komor� wewn�trzn� profilu o�cie�nicy.  

Przykład mocowania sposobem bezpo�rednim przedstawiono na rysunku 1. 

Przykład mocowania o�cie�nic sposobem bezpo�rednim 

Rysunek 1 

 Drugi sposób to mocowanie po�rednie za pomoc� kotew i zł�czy rozporowych. Kotwy 

powinny by� wykonane ze stali ocynkowanej przykr�cane s� do o�cie�nicy wkr�tami ze stali 

nierdzewnej lub ocynkowanej przed usytuowaniem elementu wbudowywanego w murze. 

 Przykład mocowania sposobem po�rednim przedstawiono na rysunku 2. 
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AC-198

Przykład mocowania o�cie�nic sposobem po�rednim 

Rysunek 2 

Do monta�u nale�y u�ywa� zł�czy rozporowych, które posiadaj� odpowiednie zgodne 

z obowi�zuj�cymi przepisami, dokumenty dopuszczaj�ce je do obrotu i stosowania. Długo�� i 

�rednic� kołka rozporowego nale�y dostosowa� do przenoszonych obci��e� i materiału 

o�cie�a. Punkty mocowania nale�y rozmie�ci�  zgodnie z rys. 3, zwracaj�c uwag� aby 

stosowa� co najmniej dwa kołki rozporowe po ka�dej stronie i umieszcza� mocowanie na 

wysoko�ci ka�dego zawiasu. Podczas wiercenia otworów zachowa� odpowiedni� odległo��

od brzegów muru, aby nie spowodowa� odpry�ni�cia jego kraw�dzi.   

O�cie�nic� nale�y dokr�ci� poprzez tworzywowe lub aluminiowe podkładki 

dystansowe wsuni�te w szczelin� pomi�dzy o�cie�nic� a o�cie�e w miejscach kotwienia. Ilo��

podkładek powinna by� tak dobrana aby dokr�cenie �rub czy wkr�tów nie spowodowało 

deformacji o�cie�nicy. 

Szczelin� pomi�dzy o�cie�nic� a o�cie�em nale�y wypełni� piank� poliuretanow�, 

piank� monta�ow� itp. Wszystkie materiały izolacyjne i uszczelniaj�ce nale�y stosowa�

zgodnie z zaleceniami producenta. Przed wypełnieniem stojaki o�cie�nicy nale�y 

zabezpieczy� przed deformacj�. Wyprawki murarskie zaleca si� aby były wykonane zapraw�

cementowo-wapienn�. Po zako�czeniu monta�u i wykonaniu obróbek wyka�czaj�cych nale�y 

usun�� ta�m� zabezpieczaj�c� profile. 
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AC-199

Rozmieszczenie punktów mocuj�cych o�cie�nic�

Rysunek 3 

Rozmieszczenie podkładek szklarskich (nośnych i dystansowych)

Podkładka nośna - przenosi ciężar szyby na ramę lub skrzydło

Podkładka dystansowa - ustala położenie szyby i zabezpiecza przed przemieszczaniem się szyby
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AC-200

Przekrój pionowy. Przykład monta�u o�cie�nicy okiennej 

Rysunek 4 

Po osadzeniu o�cie�nicy w o�cie�u �ciany i zawieszeniu skrzydła nale�y sprawdzi�

prawidłowo�� jego działania. Otwieranie i zamykanie powinno si� odbywa� bez �adnych 

oporów, zaci�� czy zatar�. Klamka powinna swobodnie uruchamia� zapadk� zamka w 

drzwiach lub okucie obwiedniowe w oknie. Swobodny obrót klucza we wkładce b�benkowej 

w czasie gdy skrzydło utrzymywane jest zapadk� w poło�eniu zamkni�tym, powinien 

powodowa� wysuwanie i wsuwanie zasuwek zamka. 

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodze� powłoki ochronno-dekoracyjnej nale�y 

dokona� odpowiednich wyprawek malarskich. Po osadzeniu o�cie�nicy, wszystkie otwory 

zaczepowe do zapadki, zasuwki / zasuwek zamka lub zasuwnic nale�y oczy�ci� od 

zanieczyszcze� pochodz�cych z prac budowlanych. 

Wymiary o�cie�y So i Ho – wg rysunków od 5 do 9 oraz tablic od 1 i 6. 
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Przekrój poziomy / pionowy. Okno z o�cie�nic� z kształtownika 62 011. 

Wymiary wg tablicy 5 i 6 

Rysunek 9 

������������	
����
�����������������������������
��

Szeroko�� o�cie�nicy Szeroko�� o�cie�a 

W �wietle  

S [mm] 

Całkowita 

Sz [mm] 
So [mm] 

800 906 926 

1000 1106 1126 

1200 1306 1326 

������������	
����
��
�������������������������
��

Wysoko�� o�cie�nicy Wysoko�� o�cie�a 

W �wietle  

S [mm] 

Całkowita 

Sz [mm] 
So [mm] 

800 906 956 

1000 1106 1156 

1200 1306 1356 

H H

H

1 i 2
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Przekrój pionowy. Drzwi  bezprogowe z o�cie�nic� z 

kształtownika 62112. Wymiary wg tablicy 2 

Rysunek 6 

Przekrój pionowy. Drzwi progowe z o�cie�nic� z 

kształtownika 62112. Wymiary wg tablicy 3 

Rysunek 7   
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Wysoko�� o�cie�nicy Wysoko�� o�cie�a 

W �wietle  

H [mm] 

Całkowita 

Hz [mm] 
Ho [mm] 

2000 2069 2079 

2100 2169 2179 

�������������	
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�������������������������
�������

������
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Wysoko�� o�cie�nicy Wysoko�� o�cie�a 

W �wietle  

H [mm] 

Całkowita 

Hz [mm] 
Ho [mm] 

2000 2085 2095 

2100 2185 2195 

Przekrój poziomy. Drzwi z o�cie�nic� z kształtownika 62012. 

Wymiary wg tablicy 4 

Rysunek 8 
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Szeroko�� o�cie�nicy Szeroko�� o�cie�a 

W �wietle  

S [mm] 

Całkowita 

Sz [mm] 
So [mm] 

800 946 966 

900 1046 1066 

1000 1146 1166 
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Przekrój poziomy. Drzwi z o�cie�nic� z kształtownika 62112. 

Wymiary wg tablicy 1 

Rysunek 5 
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Szeroko�� o�cie�nicy Szeroko�� o�cie�a 

W �wietle  

S [mm] 

Całkowita 

Sz [mm] 
So [mm] 

800 938 958 

900 1038 1058 

1000 1138 1158 

1100 1238 1258 

6

9

6


