
MONTAŻ OKNA 
DACHOWEGO

PRZYGOTOWANIA WEWNĄTRZ

1.

Rozpakowywanie
okna
Wyjąć okno dachowe z opakowania. 
Zdjąć tekturę zabezpieczającą 
brzegi, listwę zabezpieczającą 
z dolnej części ościeżnicy  
i kartonowe pudełko z górnej. 
Ułożyć okno na boku i ostrożnie 
całkowicie otworzyć skrzydło.

2.

Wyjmowanie skrzydła
z ościeżnicy
Przed zamontowaniem ościeżnicy 
należy wyjąć z niej skrzydło. Znaleźć 
i nacisnąć mechanizm blokujący na 
lewym i prawym zawiasie (słychać 
kliknięcie). Po zwolnieniu zawiasów 
ostrożnie wyjąć skrzydło i umieścić 
je w pudełku lub na innym materiale 
zabezpieczającym, tak, by górna 
część skrzydła znalazła się na 
podłożu.

3.

Mocowanie kątowników 
montażowych
Przymocować kątowniki montażowe 
do ościeżnicy. Każdy kątownik 
zamocować przy użyciu dwóch śrub.

MOCOWANIE OŚCIEŻNICY

4. 5. 6.

Wysokość dolnej łaty 
montażowej
Ustalić prawidłową wysokość dolnej 
łaty montażowej zgodnie z instrukcją 
montażu.

Wypoziomowanie
łaty
Ustalić położenie łaty montażowej 
przy użyciu poziomicy alkoholowej.

Mocowanie dolnej 
łaty montażowej
Przymocować łatę, która będzie 
podpierać ościeżnicę.

7. 8. 9.

Mocowanie górnej
łaty montażowej
Ustalić położenie górnej łaty 
montażowej zgodnie z instrukcją 
montażu. Wypoziomować 
i zamocować łatę.

Mocowanie
folii
Zamocować folię na całej 
powierzchni dachu.

Wbudowanie
ościeżnicy
Ostrożnie przełożyć ościeżnicę 
przez otwór. Umieścić ościeżnicę 
na łacie montażowej i położyć ją 
płasko na krokwiach.



Kontrola ustawienia 
ościeżnicy
Jeśli ościeżnica jest ustawiona 
w poziomie, przymocować dolne 
kątowniki.

Kontrola
ustawienia
Założyć skrzydło z powrotem 
na ościeżnicę, aby sprawdzić, czy 
skrzydło otwiera się i zamyka 
prawidłowo.

Kontrola
odstępów
Jeśli skrzydło nie jest równoległe
do ościeżnicy,  do ustawienia odstępu 
użyć odpowiedniego pręta.

Kontrola
odstępów
Jeśli skrzydło nie jest równoległe 
do ościeżnicy, do ustawienia odstępu 
użyć odpowiedniego pręta.

Sprawdzanie odstępu 
pionowego
Sprawdzić, czy odstęp poziomy jest 
równoległy do dolnej części ościeżnicy 
w pozycji uchylenia okna.

Sprawdzanie odstepu 
pionowego
Jeśli odstęp pionowy nie jest równoległy, 
do zamocowania kątowników górnych 
należy użyć czarnego klina z tworzywa 
sztucznego. Jeśli ościeżnica jest ustawiona 
prawidłowo, zamocować również 
kątowniki górne (i ewentualnie boczne).

Mocowanie
membrany
Ważne jest zapewnienie odporności 
okna dachowego na działanie 
opadów atmosferycznych. W tym 
celu zaleca się, by utworzyć wokół 
ościeżnicy kołnierz z membrany 
wodoodpornej. Najpierw należy 
uciąć cztery paski, które będą 
umieszczone wokół ościeżnicy, 
począwszy od części dolnej.

Mocowanie membrany
do ościeżnicy
Przymocuj membranę zszywkami 
do dolnej części ramy.

Luzowanie
łaty
Zluzować łatę poniżej ościeżnicy, 
by móc podsunąć pod nią warstwę 
membrany.

10. 11. 12.

14. 15.

16. 17. 18.

13.

MOCOWANIE OŚCIEŻNICY

ZAPEWNIENIE WODOODPORNOŚCI OŚCIEŻNICY



Mocowanie bocznych pasków 
membrany
Mocując boczne paski membrany zwrócić uwagę 
na to, by była ona dobrze wycięta 
i ciasno przymocowana wokół łaty.

19.

ZAPEWNIENIE WODOODPORNOŚCI OŚCIEŻNICY

Wykonanie rynienki 
odprowadzającej wodę
Wziąć nowy kawałek folii i wsunąć go pod istniejącą, wstępnie 
przyciętą folię paroizolacyjną. Folię należy złożyć i przymocować 
do łat, tak by nad oknem powstała rynienka ze spadkiem 3%.

Mocowanie górnego 
paska membrany
Wsunąć i zamocować górny pasek membrany pod istniejącą 
membraną dachową. Jeżeli na dachu położone są kontrłaty, 
może zajść potrzeba usunięcia małego odcinka kontrłaty w celu 
wsunięcia osłony na miejsce.

21.

22.

Zakładanie membrany 
wokół łat
Przygotować obok okna wycięcie 
w kształcie litery „Y”, by przymocować folię do łat.

20.


