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1. CEL  

 

Celem instrukcji   jest  przedstawienie    warunków i możliwości  technicznych 
poprawnego  wykonania montażu stolarki okiennej i drzwiowej z pcv jaki i 
aluminium. 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.  
 

 

2. TERMINY I DEFINICJE 
 

 Dyble montażowe, śruby mocujące –przeznaczone przede wszystkim 
do bezpośredniego montażu okien/drzwi balkonowych. 

 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. Klocków 
podporowych nie należy usuwać po wykonaniu montażu 

 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. 

 Nadproże – element konstrukcyjny znajdujący się nad górnym poziomym 
ramiakiem 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. 

 Ościeże – wewnętrzna powierzchnia (płaszczyzna) otworu okiennego. 
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 Próg – poziomy dolny ramiak ościeżnicy. 
 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. ZALECENIA-POMIAR OKIEN 
 

W przypadku wymiany istniejącej stolarki na nową w budynkach 
należy sprawdzić: 

 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.  
 

W przypadku budynków nowych niezbędne jest: 

 sprawdzenie zgodności wykonanych otworów okiennych z 
projektem lub dokumentacją techniczną, 

 usytuowanie dolnej krawędzi otworu okiennego lub drzwiowego 
względem punktów wysokościowych czyli tzw. „reperów”. Kwestia 
do ustalenia z inwestorem 

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. 
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Rysunek 1. Sposób pomiaru otworu drzwiowego w ościeżu 
 
WAŻNE! W przypadku zastosowaniu  listwy pod parapetowej (30mm) należy 
uwzględnić  jej                                wysokość                w                                                                    wymiarze                     stolarki                       okiennej. Jest ona 
stosowana do ułatwienia montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.  

4. LUZ MONTAŻOWY- SZCZELINA DYLATACYJNA 
 
Luz montażowy należy  określić z zachowaniem minimalnych odstępów dla 
poszczególnych rodzajów okien, stosowanego materiału izolującego, oraz 
weryfikacji czy dany otwór okienny posiada tzw. węgarek czy też nie. Wszystkie te 
założenia są określone w Tabeli nr. 1.  Powstałą szczelinę między oknem, a murem 
(luz montażowy) wypełniamy odpowiednimi materiałami np. pianką montażową 
poliuretanową lub specjalną taśmą rozprężną przeznaczoną do montażu 
warstwowego. 
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RODZAJ STOLARKI RODZAJ 
MONTAŻU 

BEZ 
WĘGARKA- 
MINIMALNY 
WYMIAR 

Z WĘGARKIEM-
MINIMALNY 
WYMIAR 

PCV 
-BIAŁA 
-OKLEINA 
JEDNOSTRONNA 
-OKLEINA DWUSTRONNA 

PIANA 
MONTAŻOWA 

1cm 1cm 

PCV 
-BIAŁA 
-OKLEINA 
JEDNOSTRONNA 
-OKLEINA DWUSTRONNA 

WARSTWOWY-
TASMA 
ROZPRĘŻNA 
(tzw.3 w 1) 

0,5cm 0,5cm 

 
 
UWAGA! Maksymalny wymiar szczeliny między ramą okienną a ościeżem 
nie powinien przekraczać 45 mm(dopuszczalna tolerancja 10mm). W 
sytuacjach, w których nie ma możliwości zachowania wymiaru szczeliny 
dylatacyjnej, której wymiar przekracza 45mm należy zastosować 
dedykowane do tych celów poszerzenia systemowe(wykonanie z pcv lub 
aluminium) lub inne materiały budowlane, które pozwolą wyeliminować 
występujące ubytki i pozwolą zachować prawidłowe wymiary szczelin 
dylatacyjnych określonych w Tabeli nr. 1. Poszerzenia okienne z pcv lub 
aluminum montuje się poprzez mechaniczne „zatrzaśniecie” z profilem 
ościeżnicy, dodatkowo muszą być one dokręcone do profilu ramy lub progu 
wkrętami samo-gwintującymi.  

5. USYTUOWANIE OKIEN I DRZWI 
BALKONOWYCH W OŚCIEŻU 

Ustawienie okna w otworze powinno wynikać z dokumentacji projektowej 
budynku i być uzgodnione z inwestorem. W przypadku braku dokumentacji 
zaleca się takie usytuowanie w ścianie, aby nie powstawały mostki 
termiczne, powodujące skraplanie się pary wodnej po wewnętrznej stronie 
okna. 
Zalecamy umieszczenie wg poniższych zasad: 

 w ścianie jednowarstwowej w połowie szerokości ściany, 
 w ścianie jednowarstwowej z ociepleniem zewnętrznym przy 

zewnętrznej krawędzi ściany z dosunięciem do ocieplenia lub w 
warstwie ocieplenia 

 w ścianie warstwowej, z wewnętrzną izolacją w strefie izolacji 
termicznej. 

Tabela nr. 1 Minimalne wymiary szczelin dylatacyjnych 
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6. 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 podporowych, 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 pod dolną ościeżnicą. 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).  
 
 
 

 

 

 

 

 

Rysunek.3 Usytuowanie klocków i klinów podporowych do ustawiania 
pozycji stolarki okiennej 

 
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 ze schematem 
przedstawionym na Rysunku nr. 4 

Klocek podporowy 

Klocek dystansowy 
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Rysunek. 4 Odstęp między elementami mocującymi na pionowych i 
poziomych ramiakach ościeżnicy 

 
Dotyczy Rysunku nr. 4: 
W celu prawidłowego rozmieszczenia punktów mocujących należy stosować 
się do następujących zasad: 

 Wymiar A: Punkt kotwiący powinien znajdować się w odległości od 
15cm-20cm od wewnętrznej krawędzi ościeżnicy (tolerancja              
+/- 5cm) 

 Wymiar B: Punkt kotwiący powinien znajdować się w odległości do 
70cm od końca pkt. A  (tolerancja +5cm) 

 

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. 
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7. MATERIAŁY WYKORZYSTYWANE PRZY 
MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJI 

 
 REKOMENDOWANE ELEMENTY MOCUJĄCE: 

 
Montaż okien powinien być wykonany za pomocą mechanicznego 
mocowania ramy okna (ościeżnicy), do elementu konstrukcyjnego budynku 
(muru). Najpewniejsze i najtrwalsze połączenie okna z ościeżem zapewnia 
użycie materiałów mocujących wymienionych w Tabeli nr. 1. 
 

RODZAJ 
ELEMENTU 

Informacje Zdjęcie 

Dybel montażowy Dostępne długości: 
72mm,92mm,112mm, 
132mm,152mm,182mm, 
202mm 

 
Śruba montażowa Dostępne długości: 

72mm,92mm,112mm, 
132mm,152mm,182mm, 
212mm,252mm 

 

Tabela nr. 2 Standardowe Elementy mocujące rekomendowane przez 
firmę Top-Plast. 
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Rysunek 5. Montaż ramy okiennej z wykorzystaniem dybli 
montażowych 

 

 

Rysunek 6. Montaż ramy okiennej z wykorzystaniem śrub 
montażowych 

W odniesieniu do Rysunku nr. 5 oraz Rysunku nr. 6: 

WYMIAR A – głębokość zakotwienia zgodnie z wytycznymi producenta 
użytego systemu kotwiącego 
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 ALTERNATYWNE ORAZ NIESTANDARDOWE ELEMENTY 
MOCUJĄCE 
 
W szczególnych przypadkach, gdy nie ma możliwości zastosowania 

elementów montażowych wymienionych w Tabeli nr. 1 firma Top-Plast 
dopuszcza alternatywnie zastosowanie systemowych kotew montażowych 
wymienionych w Tabeli nr. 2 Warunkiem dopuszczającym ten sposób 
montażu jest nie tylko zatrzaśniecie kotwy montażowej w ramie okna. 
Następnie kotwę okienną należy trwale  przytwierdzić do ościeża okiennego. 

RODZAJ 
ELEMENTU 

Zdjęcie 

Kotwa okienna 

 
Tabela nr. 3 Alternatywne elementy mocujące dopuszczone 
warunkowo przez firmę Top-Plast. 

RODZAJ ELEMENTU Informacje Zdjęcie 
Konsola montażowe 

*rozwiązanie niestandardowe 
stosowane na specjalnie 

zlecenie inwestora 
(zastosowanie-montaż stolarki 

okiennej w warstwie 
docieplenia) 

Zalecane konsole 
montaże: system 
JBD firmy SFS. 

Szczegóły 
wykorzystania 

danego systemu są 
dobierane i ustalane 

iz  inwestorem 
indywidualnie  

Możliwość stosowania 
kątowników stalowych przy 

mocowaniu mocowaniu 
stolarki do podłoża 

betonowego w przadkach 
stosowania szerokich 

poszerzeń od dołu (drzwi 
balkonowe, wejściowe, 

systemy drzwi tarasowych 
przesuwnych, niskoprogowe 

HST itp. 

 

 
Tabela nr 4 Niestandardowe elementu mocujące rekomendowane przez 
firmę Top-Plast 
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 ELEMENTY USZCZELNIAJĄCE MONTAŻ PODSTAWOWY 
ORAZ MONTAZ WARSTWOWY: 

 

Elementy uszczelniające rekomendowane przez firmę Top-Plast(do 
wypełnienia szczeliny dylatacyjnej)-wykorzystywane przy montażu 
podstawowym 

 Piana montażowa (zalecana: piana rozprężna Selena- Tytan  lub o 
podobnych parametrach) 

 

Elementy uszczelniające rekomendowane przez firmę Top-Plast(do 
wypełnienia szczeliny dylatacyjnej)- wykorzystywane  przy montażu 
warstwowym: 

 Taśma rozprężna zapewniająca izolację paroprzepuszczalną od 
strony zewnętrznej, termiczną oraz paroszczelną od strony 
wewnętrznej (tzw. 3 w jednym) 

 

8. MONTAŻ PARAPETÓW: 
ZEWNĘTRZNY/WEWNĘTRZNY 

 Parapet zewnętrzny powinien być zamontowany pod ramę okienną 
i powinien wystawać poza fasadę (płaszczyznę ściany) Parapet 
musi być mocno przymocowany do ościeżnicy z zachowaniem 
spadku na zewnątrz, który zapewni odpowiednie odprowadzenie 
wody.  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.  
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9. MONTAŻ ROLET OKIENNYCH 
 

Rolety zewnętrzne dzieli się na: 
 adaptacyjne, zewnętrzne-montowane do wnęki okiennej, 

bezpośrednio na ścianę budynku oraz na poszerzenia systemowe 
pcv 

 nadstawne- montowane mechanicznie za pomocą specjalnego 
adaptera bezpośrednio do ramy okiennej, stanowiące następnie 
integralną cześć całej konstrukcji okiennej 
 

W trakcie montażu rolet należy pamiętać o następujących zasadach: 

 zależnie od rodzaju rolety, roleta musi być mechanicznie 
zamocowana do ościeża, lub do ściany budynku lub do okna 
 

 ROLETY ADAPATYCYJNE ZEWNĘTRZNE: 
 

Skrzynki rolet adaptacyjnych wykonywane są najczęściej z aluminium. 
Podczas montażu rolet zewnętrznych firma Top-Plast zaleca zastosowanie 
dodatkowego docieplenia w miejscu styku skrzynki rolety ze ścianą budynku, 
jeżeli takowe nie występuje. Tego typu izolację można wykonać za pomocą: 
np. za pomocą mat specjalnych mat izolacyjnych: Aluthermo Quattro; Alufox; 
styroduru lub innego materiału o dobrych właściwościach termicznych 

 

 

 

Rekomendowanym sposobem montażu rolet zewnętrznych przeznaczonych 
do zabudowy jest stosowanie systemowych profili poszerzających(profile 
poszerzające powinny zostać zakotwione do nadproża za pomocą kotew lub 

Rysunek nr. 7 Montaż rolety zewnętrznej z wykorzystaniem  
dodatkowego materiału izolującego(pomiędzy roletą a ścianą) 
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śrub montażowych). Rozwiązanie to pozwala na zapewnienie optymalnej 
izolacji skrzynki rolety. Przykładowy sposób montażu rolety zewnętrznej jest 
przedstawiony na Rysunku nr.2  

 

Rysunek nr. 8 Przekrój sposobu montażu rolety adaptacyjnej 
zewnętrznej do zabudowy z wykorzystaniem poszerzeń systemowych 

 

 ROLETY NADSTAWNE  
Połączenie mechaniczne rolet nakładanych z ramą okienną wykonywane są 
za pośrednictwem specjalnych adapterów z profili stalowych oraz 
uniwersalnych PVC(dobierane w zależności od użytego systemu rolet, 
systemu okiennego, wielkości rolety itp.). Profile adaptacyjne do ramy 
okiennej mocowane za pomocą wkrętów samowiercących. Dodatkowo 
roleta jest skręcana z ramą okienną za pomocą uchwytów bocznych. W 
zależności od gabarytów rolety(zalecane dla rolet występujących w drzwiach 
balkonach, drzwiach przesuwnych, dużych przeszkleniach itp.) zaleca się 
stosowanie specjalnych kotew montażowych, które pozwolą zapewnić 
optymalną stabilność całej konstrukcji okiennej zespolonej z roletą i pozwolą 
w możliwe jak najskuteczniejszy sposób zespolić konstrukcję z górną 
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częścią ościeża okiennego. W szczególnych przepadkach, w celu 
optymalnego zakotwienia skrzynki rolety można wykorzystać np. specjalne 
konsol statyczne, adaptery stalowe lub inne rozwiązania, które przyczynią 
się do zapewniania stabilności całej konstrukcji.  Ze względu na specyfikę 
problematyki i mnogość dostępnych rozwiązań, dobierane są one 
indywidualnie, w zależności od danej sytuacji(lokalizacji budynku, wielkości 
konstrukcji itp.) 

 

Rysunek nr. 10 Przekrój sposobu montażu rolety nadstawnej za 
pomocą adaptera do ramy okiennej 

 

 

10. ZABEZPIECZENIE OKIEN I DRZWI 
BALKONOWYCH PO MONTAŻU 

 

WAŻNE! Profile PVC są fabrycznie zabezpieczone taśmą ochronną. W 
miejscach szczególnie nasłonecznionych taśma(szczególnie od zewnątrz) 
powinna zostać zdjęta niezwłocznie po wykonaniu montażu, a w pozostałych 
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miejscach nie później niż jeden miesiąc po montażu. Ryzkiem i 
niepożądanymi skutkami związanymi z niezastosowaniem się do niniejszych 
zaleceń jest w pełni odpowiedziany Zamawiający. 

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 uszkodzeń. 
 


