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Producenci okien z Polski, jak mogliśmy się przekonać na 
podstawie danych Centrum Analiz Branżowych, są niezwy-
kle aktywni na rynkach europejskich i dzięki temu jesteśmy 
jednym z liderów eksportu stolarki okiennej. Niewątpliwe 
istotnym atutem i czynnikiem sprzyjającym takiej sytuacji 
jest konkurencyjność cenowa naszych producentów.

na montaż na starej ościeżnicy nie ograniczać znaczą-

co powierzchni przeszklenia. Przy takim montażu uni-

ka się niebezpieczeństwa uszkodzenia elewacji bu-

dynku. Jest to bardzo powszechne również ze wzglę-

du na wygodę i szybkie wykonanie usługi wymia-

ny okien i niższe koszty robocizny oraz brak innych  

prac wykończeniowych, które pociąga za sobą wy-

miana całego okna razem z ramą. Nie wymaga  

to prac naprawczych tynku dookoła okien – zarówno 

od strony zewnętrznej, jak i wewnętrznej – ani prac 

malarskich.

Monoblock
W przypadku budownictwa jednorodzinnego stosun-

kowo często stosuje się rozwiązania okienne typowe 

dla naszego rynku. Wciąż jednak również w tym seg-

mencie pojawiają się specyficzne oczekiwania inwe-

storów. Na przykład zdarza się, że budynki są ociepla-

ne od wewnątrz, a nie tak jak w Polsce od zewnątrz, 

i taki system docieplenia budynków wymaga specjal-

nych okien typu monoblock lub okien z profilami do-

Okna    
po francusku

Renowacje
W przypadku rynku francuskiego mamy do czynienia 

z dwoma podstawowymi sytuacjami: wymiana okien 

w budynkach istniejących i montaż okien w nowych 

budynkach. Bardzo często stosowanym na rynku 

francuskim rozwiązaniem są tzw. okna renowacyjne. 

Stosowanie takich rozwiązań jest podyktowane bar-

dzo często zabytkowym charakterem budynków, ale 

też niejednokrotnie preferencjami klientów. Specyfika 

tego typu okien polega na wykorzystaniu specjalnych 

ram renowacyjnych z tzw. profilem maskującym, któ-

ry obejmuje drewnianą ościeżnicę, tworząc charakte-

rystyczną opaskę od wewnątrz, a od zewnątrz mo-

żemy zastosować specjalne profile maskujące. Profile 

maskujące w ramach mają różne szerokości, ale moż-

liwe jest również docięcie ich według konkretnych po-

trzeb. Nie ma wówczas konieczności demontażu sta-

rych ościeżnic drewnianych (lub ewentualnie z innych 

materiałów), gdyż rama renowacyjna montowana jest 

na dotychczasową ościeżnicę. Ramy renowacyjne 

mają dodatkowo obniżoną wysokość, by ze względu 

Eksport jest szansą dla producentów okien z Pol-

ski na dywersyfikację struktury swojej sprzedaży,  

a tym samym na zmniejszenie ryzyka silnego uza-

leżnienia od koniunktury na krajowym rynku. By 

jednak móc skutecznie konkurować na rynkach za-

granicznych, w niektórych przypadkach niezbęd-

na jest przede wszystkim odpowiednia oferta pro-

duktowa. Wprawdzie zauważalna jest coraz więk-

sza unifikacja, jeśli chodzi o konstrukcję i rodzaj 

stosowanej w różnych krajach europejskich stolar-

ki okiennej, i nawet w krajach o odmiennej dotych-

czas specyfice nasze „standardowe” okna cieszą 

się coraz większą popularnością, to wciąż jeszcze 

możemy spotkać się z nietypowymi oczekiwaniami 

klientów z innych regionów Europy.

W kolejnych wydaniach „Profiokna” postaramy się 

Państwu nieco przybliżyć rożne odmienne rozwią-

zania systemowe popularne w innych krajach euro-

pejskich. Na początek zaprezentujemy kilka rozwią-

zań konstrukcyjnych charakterystycznych dla ryn-

ku francuskiego.

Ramy monoblock lub profile obudowujące pozwalają na przysłonięcie warstwy ocieplenia.
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Specjalne ramy renowacyjne z tzw. profilem  
maskującym 



datkowymi przysłaniającymi warstwę ocieplenia. Du-

ży wybór szerokości ram monoblock pozwala na od-

powiedni ich dobór w zależności od grubości ocieple-

nia. Specjalna półka (parapet), znajdująca się od ze-

wnętrznej strony ramy, w sposób estetyczny maskuje 

ocieplenie na całym obwodzie okna, eliminując przy 

tym powstawania mostków termicznych. Wewnętrzna 

przylga ramy monoblock zapewnia estetyczny mon-

taż od wnętrza pomieszczenia bez konieczności sto-

sowania obróbek gipsowych. Okno jest montowane 

na mur za pomocą profili stalowych (kątowników) i 

kołków szybkiego montażu lub chemicznych w zależ-

ności od struktury muru, potem dookoła jest klejona 

izolacja, tzn. płyta kartonowo-gipsowa ze styropianem 

lub utwardzona wełna szklana (czy mineralna) na klej 

do montażu płyt. Alternatywną w stosunku do profili 

monoblock dostępnych w różnych głębokościach za-

budowy, w zależności od grubości izolacji, są profile 

obudowujące okno o rożnej szerokości.

Okna z tzw. klamką środkową
Innym rozwiązaniem charakterystycznym dla ryn-

ku francuskiego jest słupek ruchomy niesymetrycz-

ny z klamką umieszczoną dokładnie w osi symetrii 

na środku słupka, co zmniejsza szerokość słupka ru-

chomego i nadaje oknom estetyczny wygląd. Jedno 

skrzydło obsługiwane jest za pomocą klamki, a drugie 

za pomocą przekładni, która jest schowana w przy-

ldze. W praktyce takie rozwiązanie pozbawione jest 

standardowego profilu słupka ruchomego. Uszczelki 

skrzydła czynnego przylegają bezpośrednio do skrzy-

dła biernego. W tym przypadku konieczne jest zasto-

sowanie specjalnego profilu skrzydła przytykowego.

Okna przesuwne
Analizując konstrukcje charakterystyczne dla rynku 

francuskiego, nie można zapomnieć również o cie-

szących się dużą popularnością szczególnie w krajach 

południowej Europy, systemach okien przesuwnych.  

W oknach tych skrzydła można przesuwać w płaszczy-

znach równoległych do siebie. Do uszczelnienia skrzy-

deł używa się uszczelek szczotkowych. To nie tylko cie-

kawe, ale bardzo wygodne rozwiązanie, szczególnie dla 

tych, którzy lubią duże, przeszklone powierzchnie. Do-

datkową zaletą jest również fakt, że okna te po otwar-

ciu nie zabierają przestrzeni wewnątrz pomieszczenia.

Przykład trzech dostępnych rozwiązań systemo-

wych w ramach okien przesuwnych:

1. Dual-rail (60 mm) – szklenie do 19 mm.

2. Multi-sliding – szklenie do 33 mm, możliwość 

dokładania kolejnych równoległych torów. Kilka 

skrzydeł, umieszczonych na osobnych torach, 

po otwarciu zsuwa się jedno na drugie, odsła-

niając duży otwór okienny. Przydatne również 

do budowy drzwi balkonowych.

3. Mono-rail – szklenie tylko pojedynczą szybą, 

kwatera stała szklona bezpośrednio w ramie, 

bez konieczności stosowania skrzydła stałego.

By móc z sukcesem realizować i świadomie kształ-

tować strategię eksportową, należy uwzględnić sze-

reg czynników. Nowe rynki to oczywiście nowe szan-

se, ale też niejednokrotnie konieczność wprowadze-

nia do oferty szeregu zupełnie nowych produktów, 

poniesienia w związku z tym nakładów na zbada-

nie specyfiki rynku i produktu, budowanie struktury 

sprzedaży czy w końcu uwzględnienia kosztów pro-

mocji i obsługi posprzedażowej. Wszystko to wyma-

ga odpowiednich decyzji – zarówno w zakresie stra-

tegii produktu, jak icen oraz dystrybucji. 
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Przykład okna z tzw. klamką środkową.
Fot. Roto


