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Z uwagi na coraz większe zainteresowanie systemami wielkopowierzchniowych 
okien, drzwi tarasowych i wewnętrznych, które nie mają sobie równych, jeśli 
chodzi o doświetlenie wnętrza, piękne widoki, otwarcie na świat czy komfort 
w użytkowaniu, przygotowaliśmy artykuł prezentujący rozwiązania okuciowe 
w tym zakresie poszczególnych dostawców. Wszystkim im dziękuję za możliwość 
powstania tego – mam nadzieję – interesującego dla Państwa artykułu.

Okucia do 

stolarki przesuwnej 

OKUCIA

TEKST: Tomasz Pępek

ZDJĘCIA: SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o.; Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.; 

Winkhaus Polska Beteiligungs Sp. z o.o. sp.k.; GEZE POLSKA Sp. z o.o.

Rozwiązania GEZE

Szeroka paleta systemów do ręcznych 
drzwi przesuwnych marki GEZE daje moż-
liwości dopasowania okuć do wystroju 
wnętrza. Przy skrzydłach z drewna lub 
tworzywa sztucznego idealnie sprawdzają 
się okucia serii Rollan. To cichobieżny sys-
tem szyn jezdnych wyposażonych w rolki. 
Wszechstronność zastosowań tych okuć, 
przykładowo w drzwiach przejściowych 
czy garderobach, wynika z możliwości 
mocowania okuć zarówno do ściany, jak 
i stropu. Płaska powierzchnia przylega-
nia redukuje hałas przesuwania skrzydeł. 

Ze względu na cichobieżność system jest 
szczególnie polecany właśnie do wnętrz 
mieszkalnych. Rozwiązanie to jest przy-
stosowane do skrzydeł o wadze do 40 
kg (Rollan 40 N) lub  do 80 kg (Rollan 80). 
W przypadku cięższych skrzydeł z drew-
na, tworzywa sztucznego czy metalu, 
a także przy drzwiach całoszklanych przy 
wykorzystaniu dodatkowych zacisków 

do szkła sprawdzi się system GEZE Perlan 
(do skrzydeł o wadze do 140 kg).

Komfort i bezpieczeństwo eksploata-
cji systemów Rollan 40 N i Perlan 140 
zapewnia mechanizm SoftStop amorty-
zujący ruch skrzydła. Przy zastosowaniu 
tego systemu drzwi łagodnie wyhamo-
wują i samoczynnie dochodzą do skraj-
nego położenia. Łagodny ruch końcowy 
skrzydła zabezpiecza drzwi przed uszko-
dzeniem oraz zwiększa bezpieczeństwo 
użytkowania, np. eliminując możliwość 
przycięcia palców. 

› W przypadku drzwi przesuwnych 

całoszklanych można zastosować również 

okucia wymagające otworowania, jak 

GEZE Aerolan z górną szyna jezdną 

czy GEZE Geolan, gdzie szyna jezdna 

umocowana jest do podłogi.

› 
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› System GEZE Perlan sprawdzi się w przypadku cięższych skrzydeł 
z drewna, tworzywa sztucznego czy metalu, a także przy drzwiach 
całoszklanych przy wykorzystaniu dodatkowych zacisków do szkła
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W przypadku drzwi przesuwnych ca-
łoszklanych można zastosować również 
okucia wymagające otworowania, jak 
GEZE Aerolan z górną szyna jezdną czy 
GEZE Geolan, gdzie szyna jezdna umo-
cowana jest do podłogi. Dla klientów 
ceniących sobie elegancję, adresowany 
jest szczególnie system GEZE Aerolan. To 
wysokiej klasy okucie łączy w sobie tech-
nologię, funkcjonalność i estetykę. 

Również do drzwi całoszklanych prze-
znaczony jest system GEZE Levolan. Dzię-
ki kompaktowej konstrukcji i wzornictwu 
opartemu na liniach prostych system 
pasuje właściwie do każdego wnętrza. 
Szklana ta!a prowadzona jest bezpo-
średnio w okuciu, co eliminuje potrzebę 
stosowania dodatkowych osłon. Nowo-
ścią pokazaną ostatnio na targach w No-
rymberdze przez "rmę GEZE jest okucie 
Levolan 60 – rozwiązanie do ręcznych 
drzwi przesuwnych z drewna lub szkła, 
charakteryzujące się wyjątkową lekkością 
przesuwania skrzydeł drzwiowych. Warto 
podkreślić tu "ligranową konstrukcję sys-
temu (wysokość szyny jezdnej to tylko 
50 mm) oraz wyjątkowo prosty i szybki 
montaż. System przeznaczony jest do 
skrzydeł drzwiowych o wadze do 60 kg. 

Wszystkim, którzy szukają prostego 
i wygodnego sposobu automatyzacji 
drzwi wewnętrznych, warto zapropono-
wać napęd do drzwi przesuwnych GEZE 
Perlan AUT-NT. To rozwiązanie do auto-
matycznego otwierania i zamykania lek-
kich przesuwnych drzwi wewnętrznych. 
Funkcja Push&Go zapewnia wyjątkowy 
komfort użytkowania – z chwilą lekkiego 
przesunięcia skrzydła drzwi następuje sa-
moczynne uruchomienie napędu.

Napisz do eksperta: m.nowak@geze.com

› Dla klientów ceniących sobie elegancję adresowany 
jest szczególnie system GEZE Aerolan

› 
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Rozwiązania Winkhaus

Podstawowe okucie do okien prze-
suwnych, które ma w ofercie Winkhaus, to 
okucie uchylno-przesuwne duoPort SK, 
czyli okucie uchylno-przesuwne, oparte 
na najnowszym systemie okuciowym Win-
khaus activPilot. Pozwala konstruować 
okna uchylno-przesuwne o wysokości 
skrzydła do 2,7 m, szerokości do 2 m i cię-
żarze nawet 200 kg. Jego charakterystycz-
ną cechą jest duże odstawienie skrzydła 
(125 mm), co sprawia, że okucie może być 

stosowane do pro"li wielokomorowych 
o wysokim poziomie termoizolacyjności. 
Jest to ważny argument w przypadku 
dużych przeszkleń, gdzie straty energii 
mogą być znaczne.

Okucie to występuje w wersji duoPort-
SK-S sterowanej ręcznie i duoPort SK-Z 
z komfortowym sterowaniem w klamce. 
Ta funkcja ułatwia otwieranie i zamykanie 
nawet bardzo ciężkich skrzydeł. Do wybo-
ru mamy trzy klasy wagowe: do skrzydeł 
lekkich (do 100 kg), ciężkich (do 160 kg) 

i bardzo ciężkich (do 200 kg). duoPort SK 
pozwala realizować wszystkie popularne 
typy konstrukcji przesuwnych. Okucie 
jest uniwersalne, nie wymaga stosowania 
nakładek na pro"le. duoPort SK współpra-
cuje z systemem okuć uchylno-rozwiera-
nych activPilot, z którego pochodzą także 
zaczepy ramowe – identyczne dla wszyst-
kich wersji wagowych. Można więc na 
życzenie klienta zmienić standard okucia, 
np. podwyższyć poziom zabezpieczenia 
antywłamaniowego, bez konieczności za-
mawiania specjalnych elementów.

› Poziom zabezpieczenia antywłamaniowego w okuciach 
duoPort regulujemy poprzez wymianę odpowiedniej 
liczby zaczepów standardowych na antywłamaniowe.

› W okuciach duoPort można na życzenie klienta 
zmienić standard okucia, np. podwyższyć poziom 

zabezpieczenia antywłamaniowego, bez konieczności 
zamawiania specjalnych elementów.

› 
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W przypadku ciężkich konstrukcji 
przesuwnych bezpieczeństwo jest kwe-
stią podstawową, dlatego wózki jezdne 
wyposażone są w zabezpieczenie na 
wypadek przeciążenia, a blokada błęd-
nej obsługi uniemożliwia wystawienie 
skrzydła z ościeżnicy przez nieuważne-
go użytkownika. Stabilność i pewność 
funkcjonowania mechanizmu zwiększają 
także: zmody"kowane połączenie klamki 
z okuciem oraz nowy mechanizm przegu-
bowy rozwórki. Okucie w wersji podsta-
wowej wyposażone jest w solidne trzpie-
nie ryglujące. Poziom zabezpieczenia 
antywłamaniowego regulujemy poprzez 
wymianę odpowiedniej liczby zaczepów 
standardowych na antywłamaniowe. 
Wersja duoPort SK 160 Z może spełniać 
wymagania normy DIN V ENV 1627-1630 
w klasie odporności 2.

Charakterystyczną cechą okucia 
 duoPort SK jest płynność funkcjonowania. 
Średnica rolek wózków jezdnych została 
zwiększona o 20 proc. w porównaniu do 
dotychczas stosowanych rozwiązań. Ta 
zmiana konstrukcyjna spowodowała pod-
wyższenie komfortu użytkowania drzwi 
przesuwnych: skrzydło przesuwa się lekko 
i bezszelestnie. Do skrzydeł o ciężarze po-
wyżej 160 kg stosuje się stabilne podwój-
ne wózki w jednoczęściowym korpusie, 
które gwarantują komfort przesuwania 
nawet bardzo ciężkich drzwi.

Okucie duoPort SK jest skonstruowane 
w taki sposób, aby zapewnić maksimum 
udogodnień w procesie produkcji okien 
oraz przy ich montażu. We wszystkich 
wersjach wagowych okucie wymaga 

tylko 35 mm pasa mon-
tażowego. Takie para-
metry okucia pozwa-
lają produkować okna 
uchylno-przesuwne ze 
standardowych profili 
okiennych. Zastosowanie 
tych samych kompletów 
prowadnic we wszystkich 
wersjach wagowych przy-
nosi znaczne oszczęd-
ności logistyczne. Ope-
racja łączenia skrzydła 
z ramą jest uproszczona, 
a do tego bardzo łatwo 
sprawdzić, czy skrzydło 
jest prawidłowo zamo-
cowane w ramie – dzięki 
możliwości kontroli wizu-
alnej. Regulacje także są 
proste – wykonuje się je 
jednym narzędziem, a po 
przeregulowaniu skrzydła 
zabezpiecza ustawienie 
klipsem ustalającym.

› Regulacje okuć duoPort 

SK są proste – wykonuje 

się je jednym narzędziem, 

a po przeregulowaniu 

skrzydła zabezpiecza 

ustawienie klipsem 

ustalającym.

› duoPort SK pozwala realizować wszystkie 
popularne typy konstrukcji przesuwnych.

› Charakterystyczną cechą okucia duoPort SK jest 
płynność funkcjonowania. Średnica rolek wózków 
jezdnych została zwiększona o 20 proc. w porównaniu 
do dotychczas stosowanych rozwiązań.

Napisz do eksperta:  
technika@winkhaus.com.pl

› 
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Rozwiązania Siegenia-Aubi

Siegenia-Aubi posiada w swojej ofercie 
wszystkie typowe systemy przesuwne, 
do których należą elementy podnoszo-
no–przesuwne typu HS i HSK, uchylno-
przesuwne automatyczne PSK-Z (ciężar 
skrzydła do 200 kg) i półautomatyczne 
PSK (ciężar do 160 kg) oraz systemy skła-
dano-przesuwne FS (nazywane również 
harmonijkami).

Okna i drzwi, budowane z wykorzysta-
niem systemów przesuwnych, składają się 
przynajmniej z dwóch elementów: części 
jezdnej oraz części stałej, która również 
– w zależności od potrzeb i okoliczności 
– może być przeszklona. Skrzydło jezdne 
jest otwierane i przesuwane na część stałą, 
a cały mechanizm znajduje się wewnątrz 
pomieszczenia. To podstawowy schemat, 
bo z wykorzystaniem okuć PORTAL moż-
na budować potężne przeszklenia z dwo-
ma i więcej skrzydłami jezdnymi. Światło 
okna po ich otwarciu może mieć wówczas 
nawet do 13 metrów. 

Do najczęściej wybieranych rozwiązań 
należą systemy PSK i HS. W rozwiązaniach 
uchylno-przesuwnych (PSK) obrót klamki 
wymusza i wspomaga wyjazd skrzydła 
z ramy i pozwala na jego dalsze płynne 
przesuwanie. Do dużych przeszkleń, osią-
gających wagę do 400 kg, warto wyko-
rzystać systemy podnoszono-przesuwne 
(HS). Obecnie standardem jest wykony-
wanie skrzydeł o wadze do 300 kg, ale 
przy odpowiednich założeniach technicz-
nych, skrzydło może być nawet o 100 kg 
cięższe. Dla klienta, który decyduje się 
na takie rozwiązanie, ciężar nie jest żad-
nym problemem, ponieważ ruch klamki 
powoduje uniesienie skrzydła, a całość 
spoczywa na ukrytych wózkach jezd-
nych. Klamka działa na zasadzie dźwigni, 
wymuszając podniesienie skrzydła. Przy 
zamykaniu nie musimy wspomagać ręko-
ma domknięcia skrzydła, ponieważ ruch 
klamką spowoduje jego zamknięcie i zary-
glowanie. Nie wymaga to od użytkownika 
użycia dodatkowej siły – okna takie może 
swobodnie otworzyć nawet dziecko. Do-
datkową różnicą pomiędzy systemami 

uchylno-przesuw-
nymi a podnoszo-
n o - p r ze s u w ny m i 
jest maksymalna 
szerokość skrzydła. 
Przy PSK skrzydła 
osiągają do 2 me-
trów szerokości, zaś 
przy HS – nawet do 
3 m. Okucia HS i PSK 
PORTAL dostępne są 
w 4 podstawowych 
kolorach: srebrnym, 
białym, brązowym 
i „starym złocie”. 
Siegenia-Aubi sto-
suje ujednoliconą 
kolorystykę klamek 
i szyn, dostosowując 
je do koloru ram.

Coraz powszech-
niejsze jest zainte-
resowanie systema-
mi inteligentnymi 
i sterowaniem roz-
maitymi instalacja-
mi i urządzeniami 
w domu. Siegenia-
Aubi proponuje 
w tym zakresie au-
tomatyczny napęd 
MHS400 przezna-
czony do okuć HS. 
Urządzenie sterowa-
ne za pomocą pilota, 
poza otwieraniem 
i zamykaniem okien, 
oferuje także dodat-
kowe funkcje, jak np. 
mikrowentylacja czy 
możliwość progra-
mowania szerokości 
otwarcia. Co ważne, 
MHS400 można za-
instalować nie tylko 
w nowych oknach, 
ale również w tych 
już zamontowanych, 
bez względu na to 
jaki zastosowano 
w nich system okuć. 

› Klamka w okuciach PORTAL działa na zasadzie dźwigni, 
wymuszając podniesienie skrzydła. Przy zamykaniu nie 
musimy wspomagać rękoma domknięcia skrzydła, ponieważ 
ruch klamką spowoduje jego zamknięcie i zaryglowanie.

› Dla klienta, który decyduje się na systemy podnoszono-
przesuwne (HS), ciężar nie jest żadnym problemem, ponieważ 
ruch klamki powoduje uniesienie skrzydła, a całość spoczywa 
na ukrytych wózkach jezdnych (okucia PORTAL PSK Plus).

› Coraz powszechniejsze jest zainteresowanie systemami 
inteligentnymi i sterowaniem rozmaitymi instalacjami i 
urządzeniami w domu. Siegenia-Aubi proponuje w tym zakresie 
automatyczny napęd MHS400 przeznaczony do okuć HS.

› 



38

OKUCIA

Podczas targów fensterbau/frontale 
w Norymberdze Siegenia-Aubi zaprezen-
towała również zupełnie nowe rozwiąza-
nia w sektorze okuć przesuwnych. ECO 
PASS to nowy próg do skrzydeł podno-
szono-przesuwnych HS (z pro"li drewnia-
nych i PVC), który oferuje szereg unikal-
nych zalet. Nowy próg zapewnia wysoką 
stabilność całej konstrukcji, a ponadto – 
dzięki uniwersalnej budowie modułowej 
– gwarantuje optymalne uszczelnienie 
skrzydła we wszystkich sytuacjach kon-
strukcyjnych. O wysokim stopniu izolacji 
cieplnej i efektywności energetycznej 
elementu decyduje system 10-komorowy 
oraz przemyślana konstrukcja wykonana 
z tworzywa i aluminium. 

 Seria produktów PORTAL wzbogaciła 
się zaś o ECO SLIDE, czyli nowe okucie 
do elementów przesuwnych o ciężarze 
do 250 kg. Okucie łączy łatwą obsługę 
systemów podnoszono-przesuwnych HS 
z wysokim stopniem szczelności elemen-
tów uchylno-przesuwnych PSK. Wysoką 
szczelność gwarantuje ciągłość uszczel-
nienia oraz elementy prowadzące i zamy-
kające we wszystkich czterech narożach 
skrzydła – dzięki nim okucie spełnia wy-
sokie wymogi w zakresie efektywności 
energetycznej. Do dalszych zalet ECO 
SLIDE, dostępnego również w wersji „bez 
barier”, należy łatwa obsługa oraz prosty 
i szybki montaż. Spe-
cjalne odbojniki 
z tworzywa gwaran-
tują cichą pracę. ECO 
SLIDE przeznaczony 
jest do skrzydeł o cię-
żarze do 250 kg przy 
czterech wózkach 
jezdnych i do 150 kg 
przy dwóch wózkach. 

Rozwiązania Roto

Na konstrukcje uchylno-przesuwne 
Roto Patio S i Z składają się elementy 
przesuwne i rozwierne, ale mogą w nie 
wchodzić również szklenia stałe. Uchyl-
no-przesuwne drzwi tarasowe to rozwią-
zanie ze standardowym progiem. Pro"l 
okienny ościeżnicy na całym obwodzie 
drzwi umożliwia zamocowanie jednako-
wych zaczepów i docisków także w dol-
nej części konstrukcji – podobnie jak 
w oknie fasadowym. Dzięki temu drzwi są 
skutecznie uszczelnione i chronią przed 
zjawiskami pogodowymi –szczególnie 
przed deszczem. 

Pojedyncze skrzydło może mieć nawet 
dwa metry szerokości i sięgać na wyso-
kość praktycznie całego pomieszczenia: 
2 700 mm. Maksymalna masa pojedyn-
czego skrzydła wynosi 200 kg. Opraco-
wany do niego dwuczęściowy wózek 
o podwyższonej nośności (dostarczany 
w postaci fabrycznie zmontowanej) uła-
twia montaż ciężkich skrzydeł. Wózki 
mają stosunkowo dużą średnicę kółek 
– 28 mm – i wymagają relatywnie mało 

miejsca pod ich montaż – 35 mm. Duże 
kółka i zintegrowane szczotki podnoszą 
żywotność wózków i poprawiają własno-
ści jezdne drzwi tarasowych, ułatwiając 
jednocześnie ich obsługę. Poza tym po-
dwójne wózki w fabrycznie zmontowanej 
obudowie redukują zagrożenie wygięcia 
pro"lu, a tym samym możliwość obwie-
szenia skrzydła.

Okucia stosowane w konstrukcjach 
uchylno-przesuwnych Patio S i Z to okucia 
obwiedniowe. Okucia, odpowiedzialne za 
równomierny docisk do ościeżnicy na ca-
łym obwodzie, oraz odstawienie skrzydła 
od ramy 125 mm, pozwalają na uzyskanie 
parametrów izolacyjności cieplnej kon-
strukcji przewidzianych dla okien w bu-
dynkach niskoenergetycznych. Szcze-
gólną rolę odgrywa tu duże odstawienie 
skrzydła od ramy, które umożliwia stoso-
wanie bardzo masywnych pro"li o gru-
bości do 122 mm, takich jak w oknach 
w budownictwie niskoenergetycznym. 
Z Roto Patio Z, można wykonać bezpiecz-
ne drzwi tarasowe w klasie odporności 
antywyważeniowej WK2. 

W przypadku konstrukcji harmonijko-
wych Roto Patio 6080 ze standardowych 
pro"li okiennych z PVC, z drewna oraz 
z pro"li drewniano-aluminiowych, wszyst-
kie skrzydła mogą być zsuwane na jeden 

Napisz do eksperta: 
beata."edosichin@
siegenia-aubi.com

› Zawieszenie z wózkami i komfortową, 

niskoprogową szyną jezdną Roto Patio 

6080 do przestrzeni mieszkalnej bez barier

› 
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bok, tworząc przestrzeń o szerokości 
ok. 6 metrów w świetle otworu. W stanie 
zamkniętym przeszklona powierzchnia 
poszatkowana jest równomiernie pro"-
lami skrzydeł o maksymalnej szerokości 
skrzydła 900 mm (mierzonej na wrębie). 

Okucie stosowane w systemach har-
monijkowo-przesuwnych to ukryte we 
wrębie skrzydła okucie obwiedniowe, ta-
kie jak w standardowych oknach fasado-
wych. W górnej i dolnej części ościeżnicy 
zamontowane są zaczepy, które wraz z rol-
kami na skrzydle tworzą punkty ryglujące. 
W pionie elementami łączącymi skrzydła 
są zawiasy z regulacją poziomą oraz moż-
liwością wyboru otworów pod wkręty, co 
pozwala na dokładne dopasowanie mon-
tażu do stosowanego systemu pro"lu 
okiennego oraz grubości przylgi. Oprócz 
elementów obwiedniowego systemu 
okuć do okien, do zestawu należą także 
wózki z zawieszeniem, szyny jezdne, ni-
ski próg komfort oraz listwa osłonowa do 
niskiego progu. Klienci mają do wyboru 
górno- lub dolno-jezdne elementy drzwi, 
składane do wewnątrz lub na zewnątrz, 
ze standardową szyną jezdną lub niskim 
progiem Komfort wg normy DIN 18024/25 
do „mieszkań bez barier“. Harmonijkowe 
drzwi tarasowe w wersji z niskim, wpusz-
czanym w podłogę progiem wyposażone 

są w system uszczelniający, zapobiegający 
przedostawaniu się wilgoci do wewnątrz. 

Roto Patio Life to system okuć prze-
suwnych do wielkopowierzchniowych, 
ciężkich skrzydeł o masie do 400 kg, sze-
rokości do 3235 mm i wysokości do 2670 
mm. Nowatorska konstrukcja okucia po-
woduje, że drzwi tarasowe nie muszą być 
unoszone podczas otwierania i zamyka-
nia. Elementem ruchomym, sterowanym 
klamką, są tutaj uszczelki, dzięki czemu 
drzwi przesuwają się jedynie w płaszczyź-
nie poziomej, zapewniając lekkie działanie 
i nieskomplikowane użytkowanie dużych 
skrzydeł. Izolowany termicznie, wpusz-
czony w podłogę niski próg o łagodnym 
spadku na zewnątrz ułatwia komunikację 
między mieszkaniem i tarasem lub ogro-
dem. W standardzie drzwi są zabezpie-
czone w klasie antywyważeniowej WK 2 
oraz posiadają bezpieczną mikrowentyla-
cję przy zaryglowanych drzwiach.

› Klamka u góry: Roto Patio Life znajduje 

się w pozycji bezpiecznej mikrowentylacji, 

skrzydło jest zaryglowane, a górna 

uszczelka przyciągnięta do skrzydła. 

Ustawienia klamki, takie jak w zwykłym 

oknie, eliminują błędy obsługi i zmniejszają 

ryzyko niezamierzonych usterek.

› To dzięki odstawieniu 
skrzydła od ramy 
125 mm, możliwe jest 
stosowanie masywnych 
profili i potrójnych 
pakietów szybowych.

Napisz do eksperta: 
malgorzata.choluj@roto-frank.com


