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OCZEKIWANIA VS 
MO LIWO CI
System rolet zewn trznych podtynko-
wych SOLIDO pozwala na ca kowite 
ukrycie skrzynki pod izolacyjn  warstw
styropianu lub we ny. Takie rozwi za-
nie sprawdza si  idealnie w nowo bu-
dowanych obiektach, kiedy na etapie 
wznoszenia cian zewn trznych istnie-
je mo liwo  wkomponowania jej w ele-
wacj  budynku. Monta  rolety podtyn-
kowej nie ingeruje w konstrukcj  okna, 
dzi ki czemu zapewnia ona idealne w a-
ciwo ci termoizolacyjne. Zalet  syste-

mu jest ochrona nadpro a przed przema-
rzaniem, dzi ki zastosowaniu specjalnej 
maty Aluthermo Quattro. Marka ANWIS 
zapewnia tak e dogodn  konserwacj
i serwis poprzez umieszczenie klapy re-
wizyjnej po zewn trznej stronie budynku. 
Rolety podtynkowe SOLIDO umo liwiaj
tak e zastosowanie niezale nie pracuj cej 
moskitiery. Stosowanie rolet podtynko-
wych w istniej cych budynkach jest rów-
nie  mo liwe, jednak musimy uwzgl dni
wielko  montowanej skrzynki, ze wzgl -
du na zastosowan  grubo  docieplenia.

RAZEM Z OKNAMI
Kolejn  mo liwo ci  jest wybór rolet na-
okiennych. Stosowane s  w przypadku 
nowych inwestycji, jak i w trakcie prze-
prowadzanych remontów, po czonych 
z wymian  stolarki okiennej. Skrzynka 
rolety przed zainstalowaniem we wn ce, 
osadzana jest na ramie okna. Z kolei pla-
stikowe prowadnice przykr cane s  do jej 
zewn trznej cz ci. Decyduj c si  na to 
rozwi zanie, nale y uwzgl dni  pomniej-
szenie otworu okiennego o wielko  mon-
towanej skrzynki. Jej wymiar uzale nio-
ny jest bowiem od rozmiaru rolety. W celu 
zwi kszenia jej stabilno ci, w niektórych 
przypadkach stosowane s  dodatkowe 
wzmocnienia. Podobnie jak w przypad-
ku rolet podtynkowych istnieje mo liwo
obustronnej zabudowy skrzynki razem 

z prowadnicami, dzi ki czemu uzyskuje 
si  dodatkow  izolacj , która zabezpiecza 
pomieszczenia przed utrat  ciep a. Rolety 
naokienne umo liwiaj  zamontowanie 
moskitiery w tym samym systemie. Co 
wa ne, nie ogranicza ona dost pu do okna 
i nie wp ywa na dzia anie samej os ony.

ROZWI ZANIE NIEZALE NE
Instalacj  rolet zewn trznych mo emy 
tak e przeprowadzi  w sposób mniej in-
wazyjny. W przypadku gotowych kon-
strukcji budowlanych mo liwy jest mon-
ta  os on elewacyjnych marki ANWIS. 
Nie wymaga on jednak wymiany okien 
ani wcze niejszych ustale  w projek-
cie budowy. System ten umo liwia mon-
ta  rolety na fasadzie budynku lub bezpo-
rednio we wn ce okna lub drzwi. W obu 

przypadkach skrzynka jest widocznym 
elementem konstrukcyjnym rolety. Ze 
wzgl du na brak mo liwo ci zabudowy, 
system ten dost pny jest w wielu opcjach 
kolorystycznych, a sama skrzynka posia-
da ró ne wersje obudowy – ci t  pod k -
tem 45 stopni lub owaln . Podobnie jak 
w dwóch poprzednich systemach mamy 
mo liwo  zintegrowania rolety z mo-
skitier  rolowan . Z uwagi na brak inge-
rencji w struktur  budynku monta  os o-
ny nie wp ywa na w a ciwo ci izolacyjne 
budynku.

Decyduj c si  na wymian  okien war-
to zatem rozwa y  ka d  mo liwo .
Zarówno rolety podtynkowe, jak i na-
okienne z uwagi na ich funkcjonal-
ne zastosowanie oraz mo liwo  pe nej 
zabudowy pozwalaj  na idealne wkom-
ponowanie systemów w uk ad cian bu-
dynku. Je eli jednak nie jeste my prze-
konani do tego typu rozwi za  zawsze 
mo emy zastosowa  os ony elewacyjne. 
Zamontujemy je w ka dym momencie, 
a dzi ki szerokiej gamie kolorystycznej 
z pewno ci  b d  pasowa y zarówno do 
nowoczesnych, jak i tradycyjnych obiek-
tów architektonicznych. 

Wymiana okien a monta  rolet zewn trznych
Podtynkowe? Elewacyjne? A mo e naokienne? Na jaki rodzaj 
rolet powinni my zdecydowa  si  podczas wymiany okien? – 
praktyczne wskazówki producenta rolet zewn trznych, firmy 
ANWIS.
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