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Wycięcie otworu w dachu

Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła 
wię cej  niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo.

Wy bór okna za le ży od:
•   po wierzch ni do świe

tlo ne go po miesz cze
nia,

•  funk cji po miesz cze nia 
(wię cej świa tła po trze ba 
w sa lo nie niż w sy pial
ni).

Je że li mon ta ż ok na 
wią że się z prze rób ką 
kon struk cji kro kwio
wej (in sta la cja 
wy mia nu), na le ży 
skon tak to wać się 
z  au to rem pro jek tu 
lub kon struk to rem w 
ce lu po now ne go 
prze li cze nia wy  trzy
ma ło ści da chu.

U W A G A

okno obrotowe

okno klapowe

Wy mia ry otwo ru: 

S – szerokość ościeżnicy  
plus 36 cm
W – długość ościeżnicy  
plus 36 cm

1. Okno mo że my prze su wać w sto sun ku do otwo ru, aby zmi ni ma
li zo wać ko niecz ność cię cia da chó wek.



Da chów ki wo kół okna mu szą być przy mo co wa ne (za bro nio ne 
jest przy krę ca nie przez koł nierz).

U W A G A

2. Zde mon to wać po kry cie 
da cho we w miej scu 
in sta la cji okna, wy ciąć 
fo lię lub de sko wa nie 
z pa pą.

3. Wy ciąć ła ty uwa ża jąc, 
aby wszyst kie by ły 
w  od po wied niej od le
gło ści od okna. Je że li 
wy ci na my kro kwie, 
wcze śniej na le ży je 
pod  stem plo wać i tak 
wy mie rzyć miej sce 
mon ta żu wy mia nów, 
aby moż li we by ło pra
wi dło we wy ko na nie 
ob ró bek wo kó ło kien
nych (rów no le gle do 
pod ło gi nad oknem,  
a pro sto pa dle do niej 
na do le oścież ni cy).

łata 

krokiew

2

3

Okno do pod da szy zwy kle wy sta je po nad po łać da cho wą (za le ży 
to od ro dza ju po kry cia da cho we go).
Co ro bić w wy pad ku zbyt du żych róż nic w wy mia rach w świetle 
kro kwi a sze ro ko ścią okna po ka zu ją ry sun ki.

Przygotowanie otworu 
okiennego 
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1. Wy mon to wać skrzy dło z oście ż ni cy.

2. Przy mo co wać oścież ni cę wraz z kątow ni ka mi mon ta żo wy mi  
do kon struk cji da chu.

3. Wy po zio mo wać   oścież ni cę i spra  w dzić rów no le głość szcze
 lin, ja kie po wsta ją po mię dzy skrzy dłem i oścież ni cą (w ra zie 
po trze by użyć do łą czo nych kli nów).

4. Spraw dzić pra wi dło wość funk cjo  no wa nia skrzy dła.

2

Zakładanie ościeżnicy
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1. Na le ży do brać ro dzaj ob ró bek wo kó ło kien nych do ro dza ju 
po kry cia da cho we go.

2. Aby roz po cząć ich mon taż, po now nie de mon tu je my skrzy  dło.

3. Do do łu oścież ni cy mon tu je my pierw szą część koł nie rza 
z far tu chem z pla stycz ne go ma te ria łu, któ ry do pro fi lu je my 
młot kiem gu mo wym do po kry cia da cho we go.

4. Mo cu je my bo ki koł nie rza za po mo cą gwoź dzi ków do bo ków 
oścież ni cy i klip sa mi do łat.

5. Kom ple tu je my po zo sta łe ele men ty ob la cho wa nia okna zgod
nie z in struk cją do łą czo ną do wy ro bu.

Licz ba i typ ele men tów za pew nia ją cych szczel ność okna za le
żą od wy bra ne go mo de lu okna i po kry cia da chu. Na le ży prze
strze gać za le ceń pro du cen ta.

fartuch
ołowiany
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Połączenie okna i dachu  
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• Jeśli okna będą montowane w płaskich dachach pokrytych 
dachówkami bitumicznymi lub płytkami bitumicznymi, należy 
używać profili do płaskich pokryć dachowych.
• Jeżeli okna będą montowane w dachach pokrytych blachą 
falistą lub dachówką ceramiczną lub cementową, należy 
używać pokryć profilowanych.
• Sprawdzić stan krokwi przed rozpoczęciem montażu okna 
(powinny być wolne od grzybów).

R A D Y

6. Ukła da my od po wied nio do cię te po kry cie da cho we wo kół okna 
za cho wu jąc od po wied nie od le gło ści mię dzy nim a oścież ni cą. 

7. Po now nie in sta lu je my skrzy dło okna do pod da szy. 

Okno lekko uchylamy i spraw dzamy, czy szczeliny między ramami 
ościeżnicy i skrzydła są wszędzie jedna kowej szero kości. Jeśli 
nie, podkładamy pod lewy lub prawy kątownik klin plastikowy  
(w opakowaniu wraz z oknem) i w ten sposób korygujemy 
położenie okna.

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.




