
MONTAŻ OKIEN I DRZWI











Montaż bezpośredni



Montaż pośredni



Rozmieszczenie elementów mocujących

E – odległość od 
narożnika i słupka

E=150mm 

A – odległość od 
mocowań

E=700mm 



Rozmieszczenie elementów mocujących



Rozmieszczenie elementów mocujących





Rozmieszczenie punktów podparcia



Rozmieszczenie punktów podparcia



Parcie wiatru siły prostopadłe do okna



Siły ściskające siły działające wzdłuż okna



Rodzaje materiałów budowlanych

Beton

Cegła

Cegła 
dziurawka

Beton komórkowy



BETON

Metoda wykonywania otworów

Wiercenie z udarem wiertła do betonu



Metoda wykonywania otworów

POROTHERM

Wiercenie z  bez udaru wiertła do 
porothermu specjalne wkręty i kołki 



Przy użyciu standardowych kołków nie należy 
przekraczać wartości C powyżej 6cm





Długość wkrętu = szerokość ramy + odstęp + 
głębokość wkręcenia 



Rama tfix = 50mm

Wartość X = 20mm

Głębokość wkręcenia = 60mm

Cegła dziurawka

Długość wkrętu = 50+20+60 
=130mm



Montaż kotwy

Mocowanie 
kotwy do ramy 
za pomocą 
wkrętu 

Odległość ramy 
od muru od 1 
do 2cm 

Mocowanie 
kotwy do muru 
za pomocą 2 szt. 
wkrętów 



Montaż okien z poszerzeniami

Jeżeli okna posiada poszerzenie 
wyższe niż 50mm należy zastosować 
do montażu ramy do której jest 
zamocowane poszerzenie kątownik



Dolne mocowanie okna 



Łącznik balkonowy NP0190 

1. Przykleić taśmę 
uszczelniającą 

2. Nałożyć silikon 

Taśma uszczelniająca 

Silikon 



Łącznik balkonowy NP0190 

3. Wykonać otwor 4mm w 
dwóch ramach

4. Wykonać otwor 5mm w 
jednej ramie



Łącznik balkonowy NP0190 

5. Skręcić dwie ramy wkrętem 
5x70mm

Rozmieszczenie wkrętów 
podobnie jak elementy 

mocujące okna 



Łącznik balkonowy NP0120 

Taśma uszczelniająca 

Silikon 

1. Przykleić taśmę 
uszczelniającą 

2. Nałożyć silikon 

3. Wykonać otwór 4mm w 
łączniku i ramie



Łącznik balkonowy NP0120 

4. Wykonać otwór 5mm w 
łączniku 

5. Wykonać otwór 10mm w 
łączniku 



Łącznik balkonowy NP0120 

5. Skręcić łącznik do ramy 
wkrętem 5x50mm



Łącznik balkonowy NP0120 

6. Przykleić taśmę 
uszczelniającą do drugiej ramy 

7. Nałożyć silikon na drugą 
ramę



Łącznik balkonowy NP0120 

9. Wykonać otwór 4mm w 
łączniku i ramie

8. Połączyć druga ramę z 
łącznikiem

10. Wykonać otwór 5mm w  
ramie



Łącznik balkonowy NP0120 

11. Skręcić drugą ramę do 
łącznika wkrętem 5x70mm



Łącznik  statyczny 

1. Nakleić taśmę 
uszczelniająca oraz nałożyć 

silikon na ramę

2. Założyć łącznik NP0140 na 
ramę



Łącznik  NP0140 

3. Wsunąć stal VS0140 do 
łącznika NP0140

4. Wywiercić otwór 3mm w 
łączniku i ramie



Łącznik  NP0140 

5. Przykręcić stal VS0140 do 
ramy za pomocą wkrętów 

4x35mm

6. Nakleić taśmę 
uszczelniającą oraz nałożyć 

silikon i zamontować element 
dystansowy MT0140



Łącznik  NP0140 

7. Połączyć ramy i przewiercić 
otwór 4mm przez dwie ramy

8. Przewiercić ramę i łacznik
otwór 5mm 



Łącznik  NP0140 

9. Skręcić ramy ze sobą za 
pomocą wkrętem 5x70mm

10. Założyć osłonę ZF2100 na 
stal VS0140



Łącznik  statyczny dylatacyjny 

1. Nakleić taśmę 
uszczelniającą oraz nałożyć 

silikon

2. Zamocowanie elementu 
dystansowego 

3. Wykonanie otworu 4mm w 
łączniku i ramie

4. Wykonanie otworu 5mm w 
łączniku



Łącznik  NP0130 

5. Przykręcić łącznik do ramy 
wkrętem 5x50mm

6. Nakleić taśmę 
uszczelniającą oraz nałożyć 

silikon



Łącznik  NP0130 

7. Połączyć ramy i łącznik 
wykonać otwór 4mm przez 

ramę i łącznik 

8. Wykonać otwór 5mm przez 
ramę i łącznik 

9. Skręcić ramy za pomocą 
wkrętu 5x90mm oraz włożyć 

uszczelkę DP0130



Łącznik  „rura” 

1. Nakleić taśmę 
uszczelniającą oraz nałożyć 

silikon

2.Przykręcić adapter do ramy 
za pomocą wkrętu 4x35mm

3.Włożyć uszczelki DP204 do 
adaptera



Łącznik  „rura” 

4. Połączyć ramy i łącznik 
wykonać otwór 4mm przez 

ramę i łącznik 

5. Wykonać otwór 5mm przez 
ramę  

6. Skręcić ramy za pomocą 
wkrętu 5x90mm.Wkręty 

umieścić na środku szerokości 
profilu



Łącznik  90 stopni

1. Nakleić taśmę 
uszczelniającą oraz nałożyć 

silikon



Łącznik  90 stopni

2.  Nałożyć silikon na łacznik
NP0100



Łącznik  90 stopni

5. Połączyć ramy i łącznik 
wykonać otwór 4mm przez 

ramę i łącznik 

6. Wykonać otwór 5mm przez 
ramę  

7. Skręcić ramy za pomocą 
wkrętu 5x90mm.Wkręty 

umieścić w odległości 43mm 
od krawędzi wewnętrznej 

profilu



Łączniki w bE82

NP0190



NP8120

Łączniki w bE82



NP8170

Łączniki w bE82



NP8140

Łączniki w bE82



NP0100

Łączniki w bE82



Łącznik „rura”

Łączniki w bE82



Różnice w montażu łączników AD73 a bluEvo82

Umieszczenie wkręta
mocującego łącznik 

Mocowanie ramy do 
łącznika

Długość wkręta
mocującego



Różnice w montażu łączników AD73 a bluEvo82

bluEvolution 82 AD73



Montaż drzwi HST



Montaż drzwi HST

Ustawienie HST w otworze

Poziomica laserowa



A

A1

A2

B

B1

B2

A B

Pomiar wykonać 
minimum w trzech 

punktach



A A1 A2

B B1 B2

A

B

Pomiar wykonać 
minimum w trzech 

punktach



Montaż drzwi HST

Ustawienie HST w otworze

Poziomica 



A

A1

A2

A

Pomiar wykonać 
minimum w trzech 

punktach



A
A

A2A1

Pomiar wykonać 
minimum w trzech 

punktach



1 2 3 4 5



A

A1



Mocowanie górnego 
elementu ramy

Wewnętrzna strona 
dybel, śruba

Zewnętrzna strona 
kotwa



Mocowanie pionowego 
elementu ramy od 

strony skrzydła stałego

Wewnętrzna strona 
dybel, śruba

Zewnętrzna strona 
kotwa



Mocowanie pionowego 
elementu ramy od 

strony skrzydła 
ruchomego

Zewnętrzna strona 
dybel, śruba

Wewnętrzna strona 
kotwa




