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NAJCIEKAWSZE REALIZACJE

Montaż stolarki 
aluminiowej

Jedną z naszych 
wakacyjnych realizacji był 
montaż okien w centralnej 
Polsce. Ciekawy projekt 
indywidualny domu niejako 
wymusił konieczność 
zatosowania konstrukcji 
aluminiowych.
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tekst: PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI
związany z branżą stolarki od wielu lat. Od 2014 roku współwłaściciel firmy CIECHANOWSKI S.C., specjalizującej się 
m.in. w montażach wielkogabarytowych przeszkleń i wynajmie specjalistycznego sprzętu do montażu stolarki otworowej 
na terenie całej Polski.
Firma CIECHANOWSKI S.C., tel. +48 506 418 803, www.montaze.ciechanowski.com.pl 

Stalowy słup w narożniku salonu zostanie „ukryty” w dwóch oknach narożnych

Ze względu na długi czas oczekiwania na okna, inwestor zamówił je już na etapie wznoszenia ścian

Okno typu Fix ważyło ponad 700 kg Inwestor zdecydował się na aluminium

Ustalenia  
przed montażem

Z   amontowaliśmy dwa okna typu 
HS, okno typu Fix o wadze po-
wyżej 700 kg, kilka balkonów 
oraz przeszklony łącznik pomię-

dzy domem a garażem. Ciekawym roz-
wiązaniem, jakie zaproponowaliśmy tu 
inwestorowi, był montaż dwóch okien 
balkonowych z  łącznikiem na pierw-
szym piętrze, ukrycie zawiasów oraz 
szklenie dużego Fix-a w ramie od HS-a. 
Zastosowane rozwiązania są nie tylko 
funkcjonalne, ale też świetnie wygląda-
ją, dodając inwestycji indywidualizmu.

Całość montażu zaplanowaliśmy na 
4 dni robocze.

Charakterystyczny przeszklony łącznik między domem a garażem

Nie ma budowy idealnej i nasza też 
taka nie była. W narożniku salonu jest 
słup stalowy o  wymiarze 160 x 160 
mm, który inwestor chciał „ukryć”. 
Udało nam się to zrealizować poprzez 
zastosowanie dwóch okien narożnych, 
zbudowanych na bazie progu od HS-
a, o szerokości 180 mm, z blendą ma-
skującą. Niestety – nie da się w  taki 
sposób całkowicie wyeliminować 
mostka termicznego, ponieważ na izo-
lację zostaje tylko kilka milimetrów. 
Inwestor zobowiązał się więc docieplić 
słup od środka. 

Obecność słupa automatycznie wy-
eliminowała możliwość montażu w 
tym domu okien przed licem muru. 

Kto mierzy, a kto montuje? 
Ponieważ czas oczekiwania na okna 

był bardzo długi, inwestorowi zależało 
na ich zamówieniu jeszcze przed posta-
wieniem pierwszych ścian, aby skrócić 
czas trwania inwestycji. Jest to wyko-
nalne pod warunkiem, że ekipy mura-
rzy i monterów są w stałym kontakcie. 
Osoba ustalająca wymiary z  inwesto-
rem i murarzami musi też przed monta-
żem przekazać wszystkie uzgodnienia. 

Dlaczego aluminium?
Głównym powodem, dla którego in-

westor zdecydował się na stolarkę alu-
miniową, było okno typu Fix o wadze 
powyżej 700 kg, którego szyba miała 
zaczynać się od poziomu podłogi. Taki 
efekt możemy osiągnąć, montując stałe 
szklenie w ramie drzwi typu HS. 
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Przy montażu okien narożnych bardzo ważne jest wyznaczenie idealnego kąta prostego

Obie konstrukcje w łączniku muszą być 
równoległe

Przed rozpoczęciem montażu należy wyznaczyć reper bazowy – robimy to sami, by uniknąć ewentual-
nych późniejszych nieporozumień

Jako podwaliny zastosowaliśmy klinaryt

Kolejny etap prac to wyklejenie fartucha z EPDM po całym obwodzie okna

Wyznaczanie kątów i poziomów

Z zawiasami  
czy bez?

W drzwiach frontowych zastosowano zawiasy 
ukryte...

... a w drzwiach od strony ogrodu
 – zwykłe

Dostawa konstrukcji aluminiowej i szkła

W  zdecydowanej większości przy-
padków staramy się, aby okna alumi-
niowe przyjechały na budowę prosto 
od producenta w dniu montażu. Tak 
też postąpiliśmy przy tej realizacji. Po-
zwala to uniknąć ewentualnych uszko-
dzeń przy przeładunku konstrukcji 
„na bazie” firmy. 

Dostawa szkła
Szkło przyjeżdza na budowę osobno, 

również prosto z fabryki, na specjalnie 
przystosowanych stojakach, dobrze za-
bezpieczone na czas transportu i ocze-
kiwania na montaż. Z uwagi na nienaj-
lepszą terminowość w dostawach szkła 
na naszym rynku, staramy się, aby po-
jawiło się ono na budowie już na kilka 
lub kilkanaście dni przed datą planowa-
nego montażu. 

Szkło przyjeżdża na specjalnych stojakach, starannie zabezpieczone na czas transportu

Przygotowanie okien do wstawienia

Podwalina z klinarytu trwale zamocowana do 
ramy okiennej

Wszystkie kąty i  płaszczyzny w  bu-
dynku wyznaczyliśmy sami. Nigdy nie 
trzymamy się „płaszczyzny” ścian, chy-
ba, że na wyraźne polecenie inwestora.

W przypadku okien narożnych nale-
ży zachować idealny kąt prosty i od tego 
miejsca rozpocząć układanie później-
szej podłogi w całym domu.

W łączniku natomiast ważne było, by 
obie konstrukcje był idealnie równole-
głe – żeby wierzchniej warstwy podłogi 
nie trzeba było docinać w tzw. klin.

Naniesienie poziomów,
Już na etapie pomiaru, a  najpóźniej 

przed rozpoczęciem montażu, koniecz-
ne jest wyznaczenie tzw. repera. Często 
zdarza się, że jest on już naniesiony 
w  wielu miejscach przez inne ekipy. 
Mimo to zawsze ustalamy z inwestorem 
jeden reper bazowy, którego trzymamy 
się przez cały montaż. Nigdy nie mamy 
pewności, jak dokładny sprzęt poziomu-
jący miały inne ekipy przed nami. 

W przeszklonym łączniku pomiędzy 
domem a  garażem zastosowano dwie 
równoległe witryny w odbiciu lustrza-
nym. Jest między nimi tylko jedna 
różnica. W  drzwiach frontowych za-
stosowano ukryte zawiasy. W drzwiach 
od strony ogrodu – zwykłe. Dlaczego? 
Ukryte – ze względu na estetykę. Zwy-
kłe – by ograniczyć zbędne koszty. 

Zawsze na początku każdego mon-
tażu montujemy tzw. podwaliny, czyli 
elementy stanowiące poszerzenie okna 
oraz mocujemy do ramy kotwy i folie.

Podwaliny
Mogą to być poszerzenia systemo-

we z aluminium, klinaryt, purenit lub 
inne rzadziej stosowane rozwiązania 
– wybór jest dowolny. W  tym przy-
padku zastosowaliśmy podwaliny 
z klinarytu. Zawsze najpierw przykle-
jamy do ramy okna fartuch z EPDM, 
a następnie do ramy okna i przykle-

jonego wcześniej fartucha EPDM 
przyklejamy podwaliny. Po ściśnięciu 
takiego złożenia ściskami, skręcamy 
mechanicznie całe złożenie od spodu 
specjalnymi wkrętami o  odpowied-
niej długości. Mamy dzięki temu 
pewność, że całość stanowi zwartą 
i szczelną konstrukcję

Przygotowanie ram
Kolejnym prostym etapem jest 

uzbrojenie ram okiennych w  kotwy 
oraz wyklejenie fartucha EPDM po 
całym obwodzie okna. 
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Okna balkonowe na piętro podajemy, używając specjalistycznego sprzętu

Po upewnieniu się, że okna są dobrze ustawione, mocujemy je mechanicznie

Przed szkleniem ramy okienne trzeba starannie 
oczyścić

Fix – wstawianie szyby w zamocowaną w ścianie konstrukcję

Wpuszczanie kotwy chemicznej pod klinaryt

Przyklejanie do ścian zewnętrznych fartuchów  
z EPDM

Następny etap prac to wstawienie 
wszystkich konstrukcji w  przygotowa-
ne otwory okienne. Trzeba tu zadbać 
o  wstępne wypoziomowanie na pla-
stikowych podkładkach, ustawienie 
wszystkich kątów, płaszczyzn, przeko-
sów oraz  sprawdzenie pionów i pozio-
mów zamontowanej stolarki. 

Mocowanie
Po ustawieniu wszystkich konstrukcji 

i upewnieniu się, że wszystko jest w na-
leżytym porządku, mechanicznie mo-
cujemy konstrukcje do ścian. Wtedy też 
pod poszerzenia okien wpuszczamy ko-
twę chemiczną lub szybkoschnącą za-
prawę betonową. Będziemy mieli dzięki 
temu pewność, że nawet po montażu 
szyby ważącej 700 km nasza konstruk-
cja nie „usiądzie” ani o 1 mm.

Wstawienie konstrukcji w otwory okienne Wyklejanie EPDM i przygotowanie do szklenia

Po zamontowaniu konstrukcji przy-
klejamy do ścian zewnętrzny fartuch 
EPDM. Prawidłowo robi się to w taki 
sposób: najpierw rozprowadzamy klej 
na ścianie i osobno na fartuchu EPDM, 
a po około minucie przyklejamy EPDM 
do ściany, wygniatając go specjalnym 
wałkiem. 

Po przyklejeniu zewnętrznego fartu-
cha pianujemy wszystkie okna. Następ-
nie staramy się posprzątać budowę. 

Czyścimy ramy z  kurzu, który po-
wstał od wiercenia otworów, uszczelki 
przecieramy wilgotną szmatką. Wy-
dmuchujemy wszystkie opiłki, piasek 
itp. z ram. Wokół budowy robimy miej-
sce dla maszyn, którymi (ewentualnie) 
będziemy się wspomagać przy szkleniu. 
Usuwamy też wszystkie przedmioty, o 
które można się potknąć, niosąc szybę.

Szklenie okien  
i montaż uszczelek

To już ostatni etap montażu, którym 
kończymy trzeci dzień pracy na tej bu-
dowie. W  przygotowane konstrukcje 
wstawiamy szyby, korzystając przy tym 
ze specjalistycznego sprzętu.

Dużego Fix-a szklimy za pomocą pre-
cyzyjnego i  silnego mini żurawia oraz 
przyssawki do szyb. Szyby szklone od 
wewnątrz o  wadze powyżej 100 kg 
podajemy za pomocą samojezdnego 
manipulatora Smartlift SL 380. Mniej-
sze szyby w  oknach balkonowych na 
pierwszym piętrze, podane uprzednio 
mini żurawiem, szklimy ręcznie. 

Na koniec zakładamy uszczelki 
i sprzątamy plac budowy. Do transportu ciężkiej, ważącej około 700 kg szyby,  użyto przyssawek do szyb i mini żurawia

Szyby podawane za pomocą samojezdnego 
manipulatora

MONTOWANE KONSTRUKCJE

Konstrukcje aluminiowe w systemach: YAWAL TM74 HI; DP 180 

Kolor profili: RAL9005 STR[IGP]. 

Szyby: 6/18/6/18/6, U = 0,5 TGI; 8ESG/16/8ESG/16/8ESG, U = 0,6 TGi 

Liczba zamontowanych konstrukcji: 12 

Całkowita powierzchnia: 82,1 m2. Całkowity obwód: 146,2 m. 

Największa szyba: 4350 mm x 2650 mm (ponad 700 kg). 

Użyte materiały: klinaryt + klej,  EPDM, klej Illbruck CT113, folia w płynie SP925 Illbruck, kotwy stalowe systemowe, 
kotwa chemiczna Fischer, zaprawa  Ceresit CX 5 

Użyty sprzęt: manipulator Smartlift Sl 380 HL (8 godzin pracy 3 dnia montażu), przyssawka do szkła UPG600, mini 
żuraw Maeda (3 godziny pracy 2 dnia montażu), mini żuraw BG LIFT M250 (8 godzin pracy 3 dnia montażu).

co to znaczy TGi? czy tu chodzi o wsp. przenikania cie-
pła  szyby? to dlaczego TGi a nie W/(m2K)?


