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OSŁONY

Prawidłowe ocieplenie 

skrzynek roletowych

Z
astosowanie słabo izolowanych rolet 

niweczy wszelkie oczekiwania, co do 

dobrej izolacyjności całego zestawu 

okno-roleta. Spoglądając na rysunki i zdjęcia 

zamieszczone na materiałach reklamowych 

i stronach internetowych niektórych produ-

centów rolet zewnętrznych, można zauważyć 

znaczne niedoskonałości w ociepleniu skrzynki. 

Najczęstszym „grzechem” podyktowanym m.in. 

względami oszczędnościowymi (niższa cena 

dla klienta) jest zastosowanie ocieplenia typu 

spieniony polistyren lub (częściej) styropian tyl-

ko na ściance pionowej od strony mieszkania. 

Ocieplenie to nie zachodzi bezpośrednio na 

ramę okienną, ponieważ dolna pokrywa (klapa 

rewizyjna) nie jest ocieplona na całej szeroko-

ści. W efekcie – w przypadku stosowania stan-

dardowych pro'lów okiennych – powstaje luka 

nawet do 2-3 cm, pozostająca bez ocieplenia. 

Klienci szukający tańszego produktu 

z reguły nie zdają sobie sprawy z tego faktu, 

przekonując się o niedoskonałościach zaku-

pionych rolet dopiero w trakcie użytkowania – 

szczególnie w okresie zimowym. Istnieje jesz-

cze jeden mankament takiego „oszczędnego” 

ocieplenia. Ten system jest tak zaprojektowa-

ny, aby była możliwość zatynkowania skrzynki 

od zewnątrz i wewnątrz mieszkania. Wtedy 

pozostaje dojście do wnętrza skrzynki tylko 

poprzez rewizję dolną. W przy-

padku awarii i konieczności do-

stania się do środka skrzynki, 

po otwarciu klapy rewizyjnej od 

spodu doklejone ocieplenie do 

pionowej ścianki skrzynki unie-

możliwia włożenie ręki do środ-

ka. Jedynym wyjściem jest wtedy 

wyrwanie ocieplenia. Zachodzi 

wtedy obawa uszkodzenia tego 

elementu i w efekcie koniecz-

ność jego całkowitej wymiany na 

nowy. 

Wieloletnie doświadczenie 

pozwoliło nam na opracowanie 

systemu rolet nasadkowych (na-

okiennych) pozbawionego wad 

opisanych powyżej. Ocieplenie 

skrzynek składa się z dwóch ele-

mentów: jeden klejony jest na 

pionowej wewnętrznej ścian-

ce skrzynki, a drugi – na części 

dolnej klapy rewizyjnej. W razie 

konieczności dokonania jakich-

kolwiek napraw w środku skrzyn-

ki klapę rewizyjną można wyjąć 

razem z ociepleniem, nie uszkadzając go. Na-

tomiast pionowy element ocieplenia jest tak 

doklejony i wyprofilowany, aby umożliwiał 

włożenie ręki do środka skrzynki. Trzeba tutaj 

również podkreślić, że taki sposób ocieple-

nia nie powoduje znacznego zmniejszenia 

możliwości nawojowych skrzynek. W skrzynce 

175 mm można przykryć otwory do 2m brut-

to, natomiast w skrzynkach 205 mm można 

kryć otwory nawet do wys. 3,30 m brutto. 

Współczynnik przenikania ciepła dla skrzy-

nek typu SCHWEIKER wynosi Usb=0,77 przy 
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Bardzo popularnym rozwiązaniem w przypadku nowego budownictwa jest 

system rolet nasadkowych (nakładanych na okno). W tym przypadku bardzo 

ważną sprawą jest właściwe ocieplenie skrzynki służące minimalizacji strat 

ciepła. Ma to niebagatelne znaczenie dla użytkowników, ponieważ coraz więcej 

klientów wybiera stolarkę o najniższym współczynniku Uw (pośrednio Uf i Ug).

› Skrzynka jest doklejona do ramy za pomocą specjalnego kleju 

umieszczonego w fazie produkcji na płetwie zewnętrznej 

klapy dolnej i z drugiej strony na kątowniku maskującym 

zakładanym od wewnątrz mieszkania.
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zastosowaniu ocieplenia typu spieniony po-

listyren (badania instytutu ift ROSENHEIM). 

Zastosowanie poszczególnych rozmiarów 

skrzynek jest podyktowane nie tylko samymi 

wymiarami przesłony, lecz również grubością 

ramy okiennej. W przypadku ramy o grubości 

do 78 mm można stosować oba rozmiary 

skrzynek z przeznaczeniem do zatynkowania 

od zewnątrz i wewnątrz. Można posługiwać 

się wtedy klapą rewizyjną od spodu. W przy-

padku ramy o grubości powyżej 78 mm (do 92 

mm) możliwość zatynkowania od wewnątrz 

istnieje tylko w skrzynkach 205 mm, w których 

zastosowano specjalne „poszerzenie” umoż-

liwiające korzystanie z dolnej klapy rewizyj-

nej. Ramy okienne o grubości powyżej 92 

mm uniemożliwiają posługiwanie się dolną 

rewizją i w tych przypadkach funkcję rewizji 

pełni pionowa ścianka wewnętrzna. Oznacza 

to jednak brak możliwości trwałej zabudowy 

lub zatynkowania skrzynki od wewnątrz. 

Warto także podkreślić, że w systemie 

nasadkowym SCHWEIKER skrzynia rolety jest 

mocowana bezpośrednio do ramy okiennej 

bez użycia specjalnych trawersów, czy listew 

mocujących, jakie występują w innych sys-

temach. Skrzynka jest doklejona do ramy za 

pomocą specjalnego kleju umieszczonego 

w fazie produkcji na płetwie zewnętrznej 

klapy dolnej i z drugiej strony na kątowniku 

maskującym zakładanym od wewnątrz miesz-

kania. Specjalna receptura kleju pozwala na 

bardzo skuteczne klejenie do okien PVC, ALU 

jak i drewnianych. Taki sposób mocowania 

zapewnia wiele zalet. Wystarczy tylko wspo-

mnieć, że w trakcie montażu nie występuje 

tutaj bezpośrednia ingerencja w ramę okien-

ną, montaż jest szybszy i prostszy, a także 

„cieplejszy”. 

Pamiętajmy również, że zdolność izolacyj-

na okna z zasłoniętą roletą wzrasta nawet do 

30%. Warto tutaj wspomnieć, że izolacyjność 

pancerza (lamelek) i jego wytrzymałość za-

leży od jakości wykonania. Jeden metr kwa-

dratowy standardowego pancerza ALU 8x37 

SCHWEIKER waży 3,5 kg. Jest to najlepszy 

wynik na polskim rynku. Tutaj istnieje prosta 

zasada: im cięższy, tym lepszy. Warto wspo-

mnieć, że istnieją pancerze, których waga 

jednego metra kwadratowego nie przekracza 

2,5 kg. Taki „odchudzony” pancerz ma o wie-

le gorsze parametry izolacyjności termicznej 

i akustycznej. Również jego „żywotność” jest 

nieporównywalnie mniejsza.

Na zakończenie, warto także wspomnieć 

o sposobie mocowania boków skrzynki nasad-

kowej do ramy okiennej. Boczki są odpowied-

nio wypro'lowane, a w specjalne zagłębienie 

dopasowany jest stalowy uchwyt mocujący 

o odpowiednim kształcie. Jego dokręcenie 

odpowiednimi wkrętami zapewnia doskonałą 

sztywność zestawu okno-roleta.  
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› W skrzynce nasadkowej SCHWEIKER boczki są odpowiednio wyprofilowane, a w specjalne zagłębienie 

dopasowany jest stalowy uchwyt mocujący o odpowiednim kształcie. Jego dokręcenie odpowiednimi 

wkrętami zapewnia doskonałą sztywność zestawu okno-roleta.

› Ocieplenie skrzynek SCHWEIKER składa się z dwóch elementów: jeden klejony jest na pionowej 

wewnętrznej ściance skrzynki, a drugi – na części dolnej klapy rewizyjnej.


