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balkonowych



Zdejmowanie miary
Najpierw trzeba zmierzyć 
wy miary ościeża (czyli otworu 
w ścianie) i dostosować do 
nich wymiary okna. Okno 
powinno być 2-3 cm węższe 
i 4,5-5,5 cm niższe od ościeża. 
Należy mierzyć po zewnętrznym 
ob rysie ościeżnicy okna.
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• Pianką montażową, wbrew 
temu co sugeruje jej nazwa, 
nie można zamocować okna 
w  ścianie. Jest to materiał 
uszczelniający, który może 
jedynie  wspomagać 
mocowanie. 
• Do mon ta żu okna należy 
użyć stalowych ko tew lub 
specjalnie do tego prze-
znaczonych kołków i wkrętów.  

Uwaga! Jeśli okno osadzane 
jest w płaszczyźnie ocieplenia może być zamocowane tylko 
kotwami.
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W od le gło ści 10-15 cm od 
każ de go na ro ża, słup ka i śle-
mie nia wy wier cić w oścież ni-
cy otwo ry pod koł ki 
szybkiego montażu al bo 
przy twier dzić do niej ko twy. 

Uwaga! Ko twy mo cu je się 
do oścież ni cy przed usta-
wie niem okna w oście żu, 
kołki i wkręty na to miast – po 
je go usta wie niu.

Od le gło ści po mię dzy punk-
ta mi mo co wa nia nie mo gą 
być więk sze niż 80 cm dla 
okien drew nia nych i alu mi-
nio wych oraz 70 cm dla 
okien pla sti ko wych.
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• Zanim przystąpi się do mocowania ościeżnicy zdjąć 
skrzydła, by nie przeszkadzały podczas montażu okna (dotyczy 
to montażu okien dużych, a tym samym ciężkich  
i montowanych, np. w blokach, na wysokich piętrach). 
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Przygotowanie okna



Prace wykończeniowe (tynki) 
wykonuje się po montażu 
okna w ścianie.

Wiercenie otworów następuje 
po ustawieniu okna 
i  przewierceniu otworów 
przelotowych w oścież nicy 
okna (ø 8 mm).

Okno trzeba ustawić w ościeżu tak, żeby nie dopuścić do zbyt 
dużych strat ciepła. To w jaki sposób powinno się zamontować 
okno zależy od rodzaju kon struk cji ścia ny. 

2.	 W	ścia	nie	dwu	war	stwo	wej – bli sko ze wnętrz nej kra wę dzi mu ru  

1.	 W	ścia	nie	jed	no	war	stwo	wej – po środ ku gru bo ści ścia ny

3.	 W	ścia	nie	trój	war	stwo	wej – w płasz czyź nie ocie ple nia
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Ustawienie	i	zamocowanie	
okna	w	ścianie	



• Aby nie zniekształcić elementów ościeżnicy,  kliny można 
wkładać tylko przy narożach, słupkach i ślemionach.
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1. Próg oścież ni cy oprzeć  
na bel ce lub kloc kach, 
a  gdy okno mo co wa ne 
jest w płasz czyź nie ocie-
ple nia na me ta lo wym 
ką tow ni ku.

2. Usta wić okno w oście żu 
tak, aby po bo kach i na 
gó rze oścież ni cy był 
1-1,5-cen ty me tro wy luz. 
Luz na do le okna mu si 
być więk szy, gdyż po wi-
nien umoż li wiać za mo co-
wa nie pa ra pe tu.    

3. Spraw dzić usta wie nie 
oścież ni cy w pio nie oraz 
w po zio mie i unie ru cho-
mić ją kli na mi.

4. Dokładnie ustawione okno zamocować do ściany.

5. Po zamocowaniu okna usunąć kliny montażowe i założyć skrzydła 
okien, tak by mogły się swobodnie otwierać i zamykać. Skrzydła 
zapobiegną wygięciu ościeżnicy przez powiększającą swoją obję-
tość piankę montażową.

Szczelinę pomiędzy oknem a ścianą trzeba uszczelnić, aby nie 
przedostawały się tamtędy woda ani wiatr. Uszczelnienie ma 
też chronić przed ucieczką ciepła z domu i przedostawaniem 
się do jego wnętrza hałasu z zewnątrz.

Od poprawności ustawienia okna w ścianie wiele zależy. 
Przekoszenie, wygięcie czy zwichrowanie ościeżnicy 
spowoduje, że skrzydła nie będą dokładnie do niej przylegać, 
a samo okno  będzie się trudno otwierać i zamykać.

Uszczelnienie	okna



1. Oście że i oścież ni cę ob fi cie zwilżyć wo dą. Wil goć po trzeb na jest 
pian ce do zwią za nia.

 Przed wypełnieniem szczeliny pianką montażową między ościeżem 
a ościeżnicą należy okleić ościeżnicę taśmą samoprzylepną. Czynność 
ta zabezpieczy ościeżnicę przy nadmiernym wydostaniu się pianki 
i przyklejeniu do niej.

2. Szcze li nę wo kół okna wy peł nić pian ką mon ta żo wa. Pa sma pian ki nie 
mo gą być zbyt sze ro kie: po wy ci śnię ciu z po jem ni ka po win ny mieć 
oko ło 1 cm, a po roz prę że niu oko ło 3 cm. Za tem je śli szcze li na jest 
sze ro ka trze ba ją wy peł niać kil ko ma war stwa mi. 

3. Nad miar pian ki po jej stward nie niu od ciąć no żem.

4. Od środ ka pian kę za bez piecz si li ko nem, a od ze wnątrz tyn kiem, al bo 
pa skiem sa mo przy lep nej ta śmy pa ro prze pusz czal nej i li stwą ma s-
ku ją cą.

Przed mon ta żem prze cho wy wać 
sto lar kę w miej scu nie na ra żo-
nym na wpływ zmien nych wa run-
ków at mos fe rycz nych. Sto lar ka 
nie mo że stać bez po śred nio na  
zie mi, lecz na prze kład kach. 
Na le ży prze cho wy wać ją w po zy-
cji pio no wej, aby unik nąć jej 
de for ma cji.

Pod czas wy ko ny wa nia wy koń-
czeń ze wnętrz nych okna i drzwi 
bal ko no we na le ży osło nić fo lią. 
W ra zie po trze by użyć fo lii sa mo-
przy lep nej.
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Dodatkowe rady

Niniejsza ulotka ma jedynie charakter informacyjny. Szczegóło-
we zasady montażu i wykorzystania poszczególnych produktów 
określa instrukcja użytkowania. 

Leroy Merlin Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za 
szkody będące następstwem wadliwego montażu lub wykorzy-
stania produktów, a w szczególności ich montażu i wykorzysta-
nia w sposób niezgodny z instrukcją użytkowania.




