
1 

 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Podmiotem udzielającym gwarancji, zwanym dalej „Gwarantem”, jest AL-TECH Sp. z o.o. z siedzibą 
Mników 402, 32-084 Morawica, NIP 678-29-05-042, REGON 356754364. 

2. Niniejsza karta gwarancyjna, zwana dalej „Gwarancją”, określa prawa i obowiązki Gwaranta oraz 
konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego jak i przedsiębiorcami w rozumieniu art. 43¹ 
Kodeksu cywilnego. Konsumentem w rozumieniu Gwarancji jest wyłącznie osoba fizyczna 
nabywająca produkty Gwaranta w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Konsumentowi przysługują wszelkie należne mu prawa, przyznane przez przepisy prawa 
krajowego, właściwego dla umowy sprzedaży Produktu zawartej przez Konsumenta, 
a dotyczącego sprzedaży towarów konsumpcyjnych. Gwarancja w żaden sposób nie narusza, ani 
nie umniejsza tych praw.  

3. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Gwarant deklaruje, iż produkowana przez niego: stolarka z aluminium i rolety, zwana dalej 
„Produktem”, spełnia warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie na 
podstawie oznakowania CE i deklaracji właściwości użytkowych według normy PN-EN 14351-
1:2006+A1:2010 i PN-EN 13659+A1:2010 lub na zasadzie jednostkowego zastosowania. Ponadto 
gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie produkowanych przez siebie Produktów, przy używaniu 
ich zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem oraz dokonywanie bieżących konserwacji zgodnie 
z instrukcją, konserwacji, oraz iż Produkty objęte gwarancją posiadają właściwości określone we 
wskazanych powyżej dokumentach. 

5. Gwarancją objęty jest cały asortyment produkowanych przez Gwaranta Produktów, zgodnie 
z warunkami określonymi poniżej. 

6. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacji, Klient zobowiązany jest do pokrycia 
uzasadnionych kosztów dojazdu serwisu gwarancyjnego w celu stwierdzenia występowania 
zgłoszonych przez Klienta wad lub usterek Produktu. 

7. Na warunkach określonych w niniejszej Gwarancji Gwarant zobowiązany jest do usunięcia 
ujawnionych w terminie gwarancyjnym wad Produktów uniemożliwiających ich prawidłowe 
funkcjonowanie, przy używaniu ich zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem, powstałych 
z przyczyn leżących po stronie Gwaranta na skutek przyczyn zaistniałych w procesie produkcyjnym 
lub przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji. 

8. W przypadku, gdy montaż Produktu nabytego od Gwaranta wykonywany jest we własnym 
zakresie przez Klienta lub inne podmioty działające na jego zlecenie, odpowiedzialność Gwaranta z 
tytułu gwarancji zostaje wyłączona w przypadku, gdy montaż wykonany został niezgodnie 
z zasadami sztuki budowlanej. 
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II. OKRES GWARANCJI 

 

1. Gwarant udziela gwarancji na okres: 

a) 5 lat na okna i drzwi balkonowe. 

b) 5 lat na drzwi przesuwne i podnośno-przesuwne. 

c) 5 lat na drzwi wejściowe. 

d) 5 lat na drzwi z wypełnieniem ozdobnym Adeco, Rodenberg, Dindecor, Doorplus. 

e) 2 lata na rolety zewnętrzne nadstawne, natynkowe sterowane mechanicznie jak i elektrycznie 
oraz moskitiery. 

f) 5 lat na ogrody zimowe, fasady słupowo-ryglowe, daszki szklane, świetliki. 

g) 2 lata na klapy oddymiające. 

h) 1 rok na automatykę do drzwi przesuwnych oraz przymykowych. 

i) 1 rok na wyposażenie dodatkowe tj.: pochwyty, klamki, zamki, zawiasy drzwiowe, 
samozamykacze, elektrozaczepy, siłowniki - silniki elektryczne, otwieracze naświetli, 
nawiewniki, wkładki drzwiowe, szyfratory zewnętrzne - wewnętrzne i centrale sterujące. 

j) 5 lat na szczelność szyb zespolonych. 

k) 5 lat na powłokę anodowaną. 

l) 5 lat na przyczepność powłoki lakierniczej, obejmującej takie wady jak odklejanie, pękanie, 
rdzewienie i łuszczenie się lakieru. 

Dodatkowo skrócenia gwarancji na Produkt zlokalizowany w środowisku agresywnym (stopień 
korozyjności środowiskowej PN-EN ISO 14713): 

§ Kat. C4 (tereny przemysłowe, baseny pływackie (zagrożenie korozja wysokie) - 3 lata. 

§ Kat. C5 tereny przemysłowe o dużej wilgotności lub dużej zawartości chlorów 
(zagrożenie korozją bardzo wysokie) – 2lata. 

§ Kat. C6 tereny w pobliżu morza (zagrożenie korozja bardzo wysokie) – 1rok. 

m) 3 lata na przyczepność okleiny renolit do powierzchni lakierowanych proszkowo. 

n) 1 rok na prace montażowo budowlane wykonane przez firmę AL-TECH Sp. z o.o. 

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z chwilą wydania Produktu Kupującemu lub podpisania 
protokołu odbioru. 
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III. WADY NIE OBIĘTE GWARANCJĄ 

 

1. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne Produktu, pęknięcia szyb powstałe w trakcie 
użytkowania oraz właściwości Produktu zgodne z dopuszczalnymi normami. 

2. Gwarancja nie obejmuje wad nieistotnych Produktu, które po zamontowaniu nie maja wpływu na 
jego wartość lub funkcjonalność. 

3. Barwa szkła jest cecha własną, niezależna od Gwaranta, i jako taka nie podlega reklamacji. Sposób 
łączenia ramek międzyszybowych zapewnia szczelność pakietów a estetyka jego wykonania nie 
podlega jako taka reklamacji. 

4. Gwarancji nie podlegają wady powstałe na skutek czynników niezależnych od Gwaranta: klęski 
żywiołowe, akty terrorystyczne etc. 

5. Gwarancji nie podlega różnica w odcieniach kolorów w stosunku do wzorników które maja 
charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistości. 

6. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na wskutek: 

a) Niewłaściwego wykonania transportu Produktu przez Kupującego. 

b) Niewłaściwego składowania lub przechowywania Produktu. 

c) Niewłaściwego wykonania montażu Produktu przez kupującego lub osób trzecich na zlecenie 
Kupującego lub montażu w otworze niespełniającym wymaganiom prawidłowego montażu. 

d) Zarysowanie profili i szyb po zewnętrznych stronach powstałych po odbiorze Produktu. 

e) Rozregulowanie się okuć w wyniku eksploatacji i sił działających na Produkt (pierwszą regulację 
przeprowadza firma montująca). 

f) Niewykonywanie zabiegów konserwacyjnych Produktu zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi 
konserwacji. 

g) Stosowanie do mycia stolarki ostrych narzędzi, środków ściernych lub żrących substancji 
zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi konserwacji. 

h) Użytkowanie Produktu niezgodnej z jej przeznaczeniem. 

i) Zaparowywania i zamarzania pakietów szybowych oraz profili okiennych od strony 
wewnętrznej pomieszczenia spowodowanych różnicą temperatur, duża wilgotnością, brakiem 
odpowiedniej wentylacji. 

j) Matowienie koloru oraz utrata połysku są naturalnym procesem fizycznym i nie podlegają 
gwarancji a odporność na oddziaływanie promieni UV określone są w licencji QUALICOAT oraz 
QUALIDECO.  

k) Użytkowanie Produktu bez terminowej wymiany uszkodzonego lub zużytego elementu. 

l) Ingerencje w Produkt bez pisemnej zgody Gwaranta. 

m) Usytuowania Produktu w miejscu uniemożliwiającym lub swobodny dostęp do Produktu celem 
naprawy lub usunięcia wady. 
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n) Eksploatowania Produktu w środowisku agresywnym kat. C4, C5, C6 bez stosownych powłok 
antykorozyjnych. 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI KUPUJĄCEGO 

 

1. Zgodnie z niniejszą Gwarancją Kupujący uprawniony jest, w odniesieniu do całego asortymentu 
produkowanych przez Gwaranta Produktów, o ile dotknięte są wadą uniemożliwiającą ich 
prawidłowe funkcjonowanie przy używaniu ich zgodnie z ich normalnym przeznaczeniem, 
powstałą z przyczyn leżących po stronie Gwaranta na skutek przyczyn zaistniałych w procesie 
produkcyjnym lub przyczyn tkwiących w materiale użytym do produkcji, do wystąpienia 
z żądaniem bezpłatnej naprawy Produktu bądź bezpłatnej wymiany Produktu na Produkt wolny od 
wad. Wybór sposobu usunięcia przyczyny uniemożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie 
Produktu przy używaniu go zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem przysługuje Gwarantowi. 

2. W celu realizacji uprawnień wynikających z Gwarancji Kupujący zobowiązany jest wystąpić 
z żądaniem, o którym mowa w dziale IV ust. 1, wobec Podmiotu,  od którego nabył Produkt, 
i w miejscu dokonania zakupu Produktu niezwłocznie po ujawnieniu się wad, nie później jednak 
niż w ciągu 14 dni od dnia jej wykrycia pod rygorem utraty uprawnień z Gwarancji. 

3. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na formularzu reklamacyjnym wraz z opisem 
uszkodzenia, podaniem przez Kupującego numeru zamówienia/umowy oraz załączenia kserokopii 
rachunku/faktury. 

4. Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia w uzgodnionym terminie dostępu do reklamowanego 
Produktu w celu wykonania oględzin, ekspertyz, potwierdzenia występowania wady oraz jej 
usunięcia. 

5. Kupujący jest zobowiązany do ilościowego i jakościowego odbioru Produktu/Produktów, w 
szczególności do sprawdzenia go pod względem występowania wad, które nie mogą być podstawa 
reklamacji po dokonaniu odbioru Produktu/Produktów. 

6. W związku z postanowieniami zawartymi w dziale IV ust. 5 uszkodzenia mechaniczne, pęknięcia, 
stłuczenia szkła, zarysowania profili i szyb, reklamacje ilościowe Kupujący jest obowiązany zgłosić 
przy odbiorze Produktu/Produktów pod rygorem utraty roszczeń z tego tytułu. 

7. W przypadku zamontowania stolarki posiadającej wady, o których mowa w dziale IV ust. 6, 
gwarancja w tym zakresie wygasa. 

 

 

V. PRAWA I OBOWIAZKI GWARANTA 

 

1. Gwarant zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie 21 dni od dnia jej 
zgłoszenia dokonanego zgodnie z postanowieniami działu IV ust. 2 i 3. 

2. Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad Produktu ujawnionej w okresie gwarancyjnym 
w terminie: 

a) Do 21 dni od daty uznania reklamacja, jeśli naprawa nie wymaga wymiany elementów 
konstrukcyjnych Produktu. 
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b) Do 40 dni od daty uznania reklamacji, jeśli naprawa wymaga wymiany elementów 
konstrukcyjnych Produktu. 

3. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych od Gwaranta uniemożliwiających zrealizowanie 
reklamacji zgodnie z postanowieniami działu V ust. 2 termin usunięcia wad może ulec wydłużeniu. 
W tej sytuacji termin zostanie uzgodniony indywidualnie. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Gwarant zapewnia wymianę zakupionego Produktu lub jego elementów jedynie w przypadku 
stwierdzenia wad, których nie będzie mógł usunąć. 

5. Gwarant przewiduje możliwość udzielenia upustu cenowego od ceny netto adekwatnego do 
stwierdzonej wady. Wada, na którą został udzielony upust cenowy, zostaje z dniem jego 
udzielenia wyłączona z Gwarancji. 

6. W każdym przypadku Gwarant może zwolnić się od obowiązków wynikających z Gwarancji 
poprzez zapłatę Kupującemu kwoty w wysokości równej cenie uiszczonej przez Kupującego za 
Produkt dotknięty wadą objętą Gwarancją. W takim przypadku Produkt dotknięty wadą podlega 
wydaniu/zwrotowi Gwarantowi. 

7. W przypadku wprowadzenia, w okresie trwania Gwarancji, zmian konstrukcyjnych poszczególnych 
elementów składowych Produktu (profile, okucia, szyby), Gwarant zastrzega sobie prawo do 
zastąpienia elementu wymagającego naprawy lub wymiany w ramach Gwarancji innym 
dostępnym elementem o tożsamej lub podobnej funkcji. 

8. Gwarancja nie obejmuje obowiązku naprawiania jakichkolwiek szkód wynikających z faktu 
dotknięcia Produktu wadą, określoną w dziale I ust. 7. 

 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

 

1. Gwarant zobowiązuje się dołożyć starań, aby wszelkie spory wynikające z niniejszej Gwarancji były 
rozstrzygane polubownie. W razie jednak braku polubownego rozstrzygnięcia sporu sądem 
właściwym dla rozstrzygnięcia sprawy wynikającego z niniejszej gwarancji jest Sąd Powszechny. 

2. W przypadki sporu, co do zakresu odpowiedzialności gwarancyjnej Gwaranta każda ze stron może 
skierować sprawę do oceny poprzez niezależnego eksperta uzgodnionego z drugą strona. Strony 
zobowiązują się respektować wyniki ekspertyz wykonanej w takim przypadku. 

3. Koszt ekspertyzy, o której mowa w dziale VI ust. 2 AL.-TECH Sp. Z o.o. ponosi jedynie wówczas, 
gdy w ekspertyzie wskazano, że wady są objęte jego odpowiedzialnością gwarancyjną. 

4. Gwarancja podlega prawu polskiemu. 
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ZASADY MONTAŻU STOLARKI 

 

Prawidłowy montaż okien i drzwi warunkuje ich poprawne działanie i osiągnięcie wszystkich 
nominalnych parametrów, dlatego zalecamy powierzyć to zadanie doświadczonym wykonawcom. 

W sytuacji niewykonywania montażu przez Gwaranta należy kontrolować, czy prace montażowe 
przebiegają zgodnie z instrukcja montażu okien i drzwi. 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić, czy dostarczony Produkt/Produkty jest 
zgodny ze specyfikacja zamówienia.  

Instrukcja montażu jest integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej. 

Należy pamiętać, że niezamontowane okna są narażone na uszkodzenia mechaniczne a właściwą 
stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. 

Folie ochronne należy usunąć niezwłocznie po montażu i nie później niż 30 dni po odbiorze produktu. 

Należy sprawdzić, czy otwory odpływowe są drożne, a ich wylot od strony zewnętrznej pozwala na 
swobodny wypływ wody. 

Eksploatację Produktu rozpoczyna się od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 
zabrudzeń spowodowanych przez prace montażowe i ogólnobudowlane. 

 

 

INSTRUKCJA MONTAŻOWA 

 

Niniejsza instrukcja montażowa powstała w wyniku wieloletnich doświadczeń pracowników AL-TECH 
i praktyk wielu grup monterskich. Ma na celu uświadomienie i wskazanie w jaki sposób stolarka 
okienno-drzwiowa powinna być montowana. 

 

Poniższa instrukcja zawiera wytyczne związane z: 

1. Ostrzeżenia i uwagi 

2. Przygotowanie i pomiar otworu w murze 

3. Sposoby montażu 

4. Uszczelnienie i izolacja cieplna 

5. Kontrola i sprawdzenie funkcjonalności 

 

1. Ostrzeżenia i uwagi 
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Rysunki zawarte w tej instrukcji pokazują tylko i wyłącznie propozycje rozwiązań montażu 
poszczególnych rozwiązań konstrukcyjnych z różnymi rodzajami muru. Dla każdego projektu montażu 
należy wykonać obliczenia i detale montażu, które będą zaakceptowane przez odpowiednie jednostki 
decyzyjne. Należy pamiętać, że stolarka nie może stanowić elementu konstrukcyjnego budynku, 
a jedynie jego wypełnienie! 

W szczególnych przypadkach w konstrukcjach wykonanych z profili z przegrodą termiczną o dużych 
gabarytach może pojawić się niekorzystne wyginanie profili skrzydeł. 

Takie sytuacje mogą następować na skutek wymienionych poniżej czynników:  

a) Ciemny kolor stolarki 

b) Konstrukcja zamontowana od strony południowej lub południowo-zachodniej budynku 

c) Konstrukcja wystawiona na bezpośredni wpływ promieni słonecznych (brak osłony w postaci 
daszku, markizy, osłaniających zabudów lub drzew) 

d) Wypełnień konstrukcji w ciemnym kolorze 

e) Występowanie długich przewiązek w skrzydle drzwi 

Wyginanie to jest spowodowane nierównomiernym wydłużaniem się kształtownika zewnętrznego 
i wewnętrznego profilu skrzydła ze względu na różnice w ich temperaturach. Efekt ten nasila się 
w przypadku lepszej izolacji profili z przegrodą termiczna niż tych, które tę izolacje mają mniejszą. Im 
większa różnica temperatur tym wygięcie się  profili jest większe. Efekt ten ustaje przy wyrównaniu 
obu temperatur czyli pod koniec dnia. 

Aby uniknąć tego efektu należy wyeliminować jeden z w/w czynników występujących w danej 
konstrukcji i  zastosować kształtowniki z izolacją Bi-Metal. 

 

2. Przygotowanie i pomiar otworu w murze 

 

Przed przystąpieniem do wykonania i montażu konstrukcji okiennych należy sprawdzić: 

a) Zgodność wymiarów wykonanych otworów okiennych z dokumentacją oraz usytuowanie 
dolnej krawędzi otworu względem poziomu posadzki lub poziomów wysokościowych (tzw. 
Reperów). 

b) Usytuowanie izolacji termicznej ścian 

c) Usytuowanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych. 

d) Warunki wbudowania okna w przypadku istniejącej elewacji z płyt kamiennych lub innych. 

Powyższe czynności stanowią podstawę do określenia wymiarów okna oraz jego montażu. Aby 
prawidłowo określić wymiar zewnętrzny okna należy przede wszystkim sprawdzić przekątne otworu 
okiennego. Graniczne odchyłki wymiarowe dla przekątnych otworów okiennych przedstawia poniższa 
tabela. 
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Aby ustalić prawidłowe wymiary wysokości i szerokości otworu okiennego w ościeżu należy 
postępować zgodnie z rysunkiem poniżej. 

 

 

 

 

 

3. Sposoby montażu 

Konstrukcje okienno-drzwiowe powinny być zamontowane w płaszczyźnie równoległej do ściany 
budynku z zachowaniem pionu i poziomu. 

Usytuowanie okna w otworze nowego budynku powinno być wykonane zgodnie z projektem 
i dokumentacją techniczną oraz być umieszczone w ościeżu, wysunięte częściowo lub całkowicie tak 
aby zminimalizować liniowe mostki termiczne. Wysunięcie okna przed lico muru występuję 
w przypadku budynków energooszczędnych lub pasywnych. Występowanie w/w mostków prowadzi 
do skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy, powierzchni ościeża lub wewnątrz 
połączenia okno-ścina. 

W przypadku okien wysuniętych przed lico muru stosuje się systemowe rozwiązania wykorzystujące 
konsole, wsporniki. Okna powinny być usytuowane w warstwie izolacji termicznej budynku. 

W przypadku ościeży z węgarkami zaleca się ustawienie okna tak, aby profile ościeżnicy, pionowe 
i poziome, były osłonięte przez węgarek nie więcej niż do połowy szerokości kształtownika ościeżnicy 
oraz aby nie kolidowały z funkcjonowaniem okna. 

Do ustawienia okna w otworze służą klocki podporowe i dystansowe lub kliny drewniane. Ich 
rozmieszczenie zmienia się w zależności od rodzaju, typu, wielkości okna i jego otwierania. Poniższe 
rysunki pokazują zasadę ich umiejscowienia. 
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Klocki podporowe i dystansowe powinny być wykonane z impregnowanego twardego drewna, 
tworzywa sztucznego lub z aluminium bądź stali zabezpieczonej antykorozyjnie. Klocki podporowe 
i dystansowe powinny być rozmieszczone tak aby nie było możliwości  deformowania się ościeżnicy 
pod wpływem temperatur i ciężaru własnego okna oraz ryzyka obniżenia funkcjonalności. Klocki 
podporowe powinny być umieszczone centralnie pod elementami pionowymi ościeżnicy i słupków (w 
tym słupków ruchomych). Inne ich usytuowanie może spowodować znaczne ugięcie dolnego profilu 
ościeżnicy pod ciężarem okna. W przypadku drzwi balkonowych przesuwnych lub uchylno-
przesuwnych dolna część ościeżnicy musi być podparta stabilnie na całej długości, poprzez 
zastosowanie belki podporowej ciągłej lub rozmieszczenie klocków podporowych (wraz z konsolami o 
ile takie drzwi są wysunięte przed lico muru) pod szyna jezdną z zachowaniem maksymalnych 
odstępów między nimi do 400mm. 

Klocków podporowych nie stosuje się w przypadku montażu okien wysuniętych przed lico muru 
i usytuowanych w warstwie izolacji termicznej. Klocki dystansowe, służące podczas montażu do 
czasowego ustalenia pozycji okna w otworze , powinny być usunięte po zamocowaniu ościeżnicy 
w otworze. Nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. Kliny lub podkładki stosowane 
podczas montażu do usytuowania okna nie są klockami podporowymi. 

Zamontowanie okien przy użyciu tylko dybli, wkrętów lub kotew, bez zastosowania klocków 
podporowych jest niewystarczające do przeniesienia obciążeń działających w płaszczyźnie okna lub 
drzwi balkonowych. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome okna w otworze przy długości 
elementów do 3m wynoszą 1,5mm, a maksymalnie nie więcej niż 3mm. Minimalny wymiar szczeliny 
między ościeżnicą, a ościeżem pokazuje tabela poniżej. W przypadku zastosowania uszczelnienia 
impregnowanego taśmami rozprężnymi wartości podane poniżej można zmniejszyć do 50%. 
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Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem nie powinien przekraczać 40mm. 
W szczególnych przypadkach dopuszczalne są wymiary większe lecz sposób uszczelnienia 
i zastosowanie materiałów wymaga odrębnego rozwiązania. Wszelkiego rodzaje taśmy i folie jedno 
i wielofunkcyjne należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta tych wyrobów i wymaganiami 
odnośnie przygotowania powierzchni klejonych. Szerokie taśmy rozprężne powinny być zakładane na 
całej głębokości zabudowy. 

Montaż okien powinien być wykonany mechanicznie w sposób bezpośredni lub pośredni (przy użyciu 
kotew) do muru. Wszystkie elementy mocujące powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lub być 
wykonane z materiału, który jest odporny na działanie wilgoci i warunków atmosferycznych. Do 
zamocowania ościeżnicy stosuje się elementy dobierane odpowiednio do przewidzianych obciążeń, 
jakie mogą być wywierane na okna oraz materiał muru. Dobór elementów mocujących powinien być 
każdorazowy dostosowany do materiału, z którego wykonany jest mur, co uprzednio powinno być 
uwzględnione w projekcie wbudowania okien. 

Mocowanie bezpośrednie jakim jest dybel / kołek rozporowy oraz mocowania samej 
kotwy/wspornika do muru powinno odbywać się w odległości od krawędzi muru nie mniejszej niż 
60mm. 

  

Kołki rozporowe / dyble stosować tylko i wyłącznie do elementów pionowych i górnych ościeżnic 
systemów przesuwnych. Natomiast kotwy systemowe można rozmieszczać po obwodzie ramy.          
W przypadku stosowania kotew ich wzajemna odległość nie może przekroczyć 400mm. 
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Mocowanie okien wysuniętych częściowo lub całkowicie przed lico muru można wykonać przy użyciu 
konsoli i wsporników. Elementy te powinny być odpowiednio dobrane dla przeniesienia obciążeń 
zewnętrznych działających na okno i ciężaru okna. Rozmieszczenie tych elementów i ich 
zamocowanie wykonać zgodnie z wytycznymi producenta konsol w konsultacji z producentem 
stolarki. 

  

 

 

 

4. Uszczelnienie i izolacja cieplna. 

Uszczelnienie i izolacja cieplna połączenia okna z murem powinna składać się z trzech warstw. 

a) Warstwy wewnętrznej, wykonanej z materiałów paroszczelnych w formie różnego rodzajów 
taśm lub folii nie przepuszczających powietrza i pary wodnej. 

b) Warstwy środkowej stanowiącej izolacje akustyczną okna ze ściana, wykonaną z pianki 
poliuretanowej lub wełny mineralnej, a tym samym zapobiegającą wykraplaniu się pary 
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wodnej w szczelinie z izolacją termiczną. Należy pamiętać, że pianki poliuretanowe i inne 
podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania okien. 

c) Warstwy zewnętrznej stanowiącej uszczelnienie, wykonanej z impregnowanych taśm 
rozprężnych lub foli paroprzepuszczalnych. Dopuszcza się stosowanie materiałów 
uszczelniających spełniających jednocześnie dwie lub trzy z wymienionych powyżej funkcji pod 
warunkiem udokumentowania ich właściwości przez producenta w danym przypadku.  Należy 
pamiętać że montaż okien bez wykonania uszczelnienia i izolacji wszystkich trzech warstw nie 
jest poprawny, gdyż nie zapewnia szczelności połączenia oraz odpowiedniej izolacyjności 
cieplnej jak i akustycznej. 

Parapet zewnętrzny powinien wystawać poza płaszczyznę ściany około 30-40mm ale nie mniej niż 
20mm. Kołnierz parapetu musi być wprowadzony pod dolna część ościeżnicy a miejsce połączenia 
uszczelnione trwale elastycznym szczeliwem. Jeżeli parapet jest przymocowany wkrętami do profilu 
podokiennego należy uszczelnić dodatkowo łby wkrętów. Połączenie parapetu w narożu, na długości 
lub z ościeżem powinna mieć zapewniona ciągłość uszczelnienia. Parapet musi mieć zapewniona 
dylatację co około 2,5m oraz być zabezpieczony przed poderwaniem przez wiatr. Prawidłowe 
podparcie i zaizolowanie spowoduje wytłumienie padającego deszczu. Parapet wewnętrzny powinien 
być osadzony w dolnej części okna po wcześniejszym wykonaniu uszczelnienia po stronie 
wewnętrznej styku ościeżnicy z ościeżem. 

KONSERWACJA 

 

1. Do mycia należy stosować czysta wodę do której można dodać niewielką ilość neutralnych 
lub lekko alkaicznych detergentów, do przetarcia używać tkanin  o delikatnej powierzchni nie 
rysującej (tkaniny bawełniane). 

2. W czasie mycia temperatura powłoki lakierniczej nie może przekraczać 80°C a mieszanina wody 
i detergentów 25°C. Nie wolno myć powłoki strumieniem pary wodnej.  

3. Nie wolno stosować mocno kwaśnych lub mocno alkaicznych detergentów, jak i również środków 
powierzchniowo czynnych mogących reagować z aluminium jak i stosować środków ściernych 
czyszczących, ani czyścić powierzchni poprzez tarcie.  

4. Nie wolno stosować organicznych rozpuszczalników zawierających estry, ketony, alkohole, związki 
aromatyczne, estry glikoli, węglowodory chlorowane itp. 

5. Użyte do mycia detergenty nie mogą reagować z myta powierzchnia dłużej niż jedną godzinę. 

6. Po każdym myciu, powierzchnia musi być natychmiast spłukana zimna wodą. 

7. Szyby myć letnia wodą przecierając delikatną tkaniną bawełnianą, w razie potrzeby używać płynu 
do mycia szyb. 

8. Tłuste, oleiste i smoliste substancje mogą być usunięte z mytej powierzchni za pomocą 
ropopochodnych rozpuszczalników wolnych od związków aromatycznych. 

9. Dwa razy do roku przesmarować powierzchnie uszczelek wazeliną techniczną , olejem 
sylikonowym w celu zachowania właściwej sprężystości i elastyczności warunkującej między 
innymi szczelności konstrukcji aluminiowej. 
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10. Dwa razy do roku przesmarować okucia wazeliną techniczną lub smarem silikonowym w celu 
uzyskania niezawodnej lekkiej pracy elementów. Nie używać środków pielęgnacyjno-czyszczących 
mogących zawierać kwasy, zasady, żywice. 

11. Sprawdzenie śrub mocujących klamkę i ewentualne dokręcenie. 

12. Należy dbać,  aby kanały odprowadzające wodę były drożne. 

 

TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

1. Transport i składowanie musi odbywać się w pozycji pionowej z pochyleniem około 5°. 

2. Na czas transportu konstrukcje należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i porysowaniem. 

3. Konstrukcje należy składować w miejscu wolnym od promieniowania słonecznego, opadów 
atmosferycznych, wiatru i oddalone od urządzeń grzewczych o minimum 1m. 

4. Przechowywanie w niewłaściwych warunkach może doprowadzić do kondensacji wilgoci 
pomiędzy powłoką a folią opakowaniową, w wyniku czego na powłoce mogą pojawić się mleczne 
białe plamy. 
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