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Rolety naokienne, dzięki swojej funkcjonalności, stanowią 

integralną część nowoczesnych rozwiązań budowlanych, dbających 

o bezpieczeństwo mieszkańców. Rolety chronią prywatność oraz 

skutecznie zniechęcają potencjalnych złodziei. Stanowią doskonałą barierę 

dla słońca, wiatru, deszczu, śniegu i innych zjawisk atmosferycznych. 

Zabezpieczają budynek przed uciążliwym hałasem, nadmiernym 

nasłonecznieniem latem oraz utratą cennego ciepła zimą.

Bezpieczny montaż 

rolet naokiennych

J
ednym z kluczowych warunków, decydu-

jącym o uzyskaniu powyższych funkcjo-

nalności, jest właściwe połączenie role-

ty naokiennej z ramą okna oraz bezpieczny 

montaż całości we wnęce okiennej. BeClever, 

projektując system CleverBox, zadbał o wie-

lowymiarowe bezpieczeństwo rolet naokien-

nych stosując szereg rozwiązań dających peł-

ną stabilność połączenia roleta-okno-wnęka 

(nawet przy bardzo dużych gabarytach).
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Proces montażu rolet naokiennych CleverBox

1. Zespolenie okna z roletą:

1.1. Przykleić taśmę rozprężną do górnej części ramy okiennej w celu 

zwiększenia właściwości termoizolacyjnych połączenia okno-

roleta.

1.2. Przykręcić profil adaptacyjny do górnej części ramy okiennej za 

pomocą wkrętów montażowych rozmieszczonych co 300 mm.

1.3. Zamontować skrzynkę rolety na ramie okiennej poprzez na-

łożenie i wkliknięcie dolnej części skrzynki rolety w profil 

adaptacyjny.

1.4. Przykręcić wkręty montażowe prowadnicy do ramy okiennej 

co 300 mm (wkręty powinny być zamontowane 30 mm od ze-

wnętrznej krawędzi ramy okiennej, a skrajne wkręty 20 mm od 

górnej i dolnej krawędzi ramy okiennej). 

1.5. Zamontować prowadnice pancerza na ramie okiennej poprzez 

wsunięcie ich na wkręty montażowe.

1.6. Przykręcić za pomocą wkrętów blachy montażowe łączące kapy 

boczne skrzynki rolety z ramą okienną i prowadnicami pancerza 

rolety. 

Konstrukcja skrzynki

Konstrukcja skrzynki oparta jest na szero-

ko komorowych pro+lach o grubych ściankach 

(wykonanych z wysokoudarowego PVC) oraz na 

precyzyjnym i stabilnym sposobie ich łączenia, 

zapewniającym odpowiednią sztywność oraz 

wytrzymałość.

Pro!l adaptacyjny

Pro+l adaptacyjny systemu CleverBox jest 

odpowiedzialny za połączenie skrzynki rolety 

z ramą okienną.  Jego uniwersalna konstruk-

cja pozwala na łatwe i solidne zespolenie ro-

lety z każdym oknem PVC, drewnianym oraz 

aluminiowym.

Wzmocnienia skrzynki

W przypadku rolet o dużych gabarytach 

system CleverBox przewiduje możliwość 

zastosowania wzmocnień pro+lu dolnego i czo-

łowego (wzmocnienia wsuwane w specjalnie 

zaprojektowane komory), dodatkowo stabilizu-

jących konstrukcję skrzynki o ponadstandardo-

wych wymiarach.

Kotwy montażowe

Elementami wpływającymi na bezpieczeń-

stwo montażu rolet naokiennych są kotwy mon-

tażowe, odpowiedzialne za stabilne połącze-

nie zestawu roleta-okno z górną częścią wnęki 

okiennej. Kotwa montażowa została zaprojekto-

wana w taki sposób, aby nie osłabiać konstrukcji 

pro+lu górnego skrzynki, a jednocześnie zapew-

nić pełną stabilność połączenia rolety z nad-

prożem. Zespolenie kotwy ze skrzynką rolety 

odbywa się w sposób gwarantujący trwałość 

połączenia, przy jednoczesnym zachowaniu ła-

twości montażu.

Konsole wzmacniające

Konsola wzmacniająca zapewnia stabilne ze-

spolenie skrzynki rolety ze stolarką okienną oraz 

nadprożem. Montaż konsoli w systemie Clever-

Box usztywnia konstrukcję skrzynki i eliminuje 

jej ewentualną strzałkę ugięcia w przypadku ro-

let montowanych na stolarce okiennej o bardzo 

dużych gabarytach. Konstrukcja konsoli składa 

się z zestawu dwóch części łączonych ze sobą za 

pomocą śrub. Górna część przykręcana jest do 

pro+lu górnego skrzynki rolety oraz do kotwy 

montażowej (w miejscu odpowiednio przygoto-

wanego otworu), natomiast dolna część konsoli 

łączona jest z pro+lem dolnym i adaptacyjnym 

skrzynki rolety, oraz ramą okienną. Zastosowa-

nie przedmiotowego elementu rozwiązuje pro-

blem montażu rolet naokiennych w przypadku 

wielkogabarytowej stolarki okiennej (np. zesta-

wy okien, przesuwne drzwi balkonowe). 

profil dolny 

profil adaptacyjny

wkrêt samowierc¹cy

taœma rozprê¿na

      

profil adaptacyjny
wzmocnienia skrzynki
kotwy monta¿owe
konsola wzmacniaj¹ca
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œciana jednowarstwowa œciana dwuwarstwowa œciana trójwarstwowa

2. Zespolenie zestawu okno-roleta z wnęką okienną:

2.1. Określić ilość i sposób rozmieszczenia kotew montażowych.

- przybliżona ilość kotew równa szerokości skrzynki w mm podzielo-

nej przez 500 mm (minimum 2 kotwy na skrzynkę rolety)

- kotwy rozmieszczone co 500 mm (odległość skrajnych kotew od 

krawędzi skrzynki rolety powinna wynosić 150 mm)

- kotwy rozmieszczone naprzemiennie od tyłu oraz od przodu 

skrzynki rolety (skrajne kotwy powinny być zamieszczone od 

tyłu skrzynki rolety)

2.2. Przykleić kotwę montażową w wyznaczonych miejscach do gór-

nej części skrzynki rolety za pomocą taśmy dwustronnej.

2.3. Przykręcić kotwę do profilu górnego skrzynki rolety za pomocą 

wkrętów. 

2.4. Osadzić zestaw okno-roleta we wnęce okiennej.

2.5. Zamontować ramę okienną we wnęce okiennej wg zaleceń pro-

ducenta stolarki okiennej.

2.6. Zamontować skrzynkę rolety do nadproża wnęki okiennej za 

pośrednictwem kotew montażowych.

2.6.1. Wywiercić otwór w nadprożu poza wnęką okienną - od strony 

wnętrza pomieszczenia.

2.6.2. Przykręcić kotwę montażową za pomocą dybla montażowego 

do nadproża wnęki okiennej w wywiercony uprzednio otwór.

3. Przebieg procesu końcowego:

3.1. Wsunąć wkładkę styropianową (o dopasowanej wysokości) w szczelinę pomiędzy profilem górnym skrzynki rolety a nadprożem wnęki 

okiennej.

3.2. Wypełnić, pianką montażową (niskoprężną), przestrzeń pomiędzy zestawem okno-roleta a wnęką okienną (zaleca się umiarkowane 

stosowanie pianki).

Prawidłowo wykonany montaż zarówno okna z roletą, jak i zestawu okno-roleta z wnęką okienną, zapewnia dużą stabilność przedmioto-

wych połączeń. Szczegółowy opis procesu montażu rolet naokiennych CleverBox (również w wersji z wykorzystaniem konsoli wzmacniającej) 

znajduje się w instrukcjach udostępnionych w zakładce „do pobrania” na stronie internetowej www.beclever.eu 

dybel monta¿owy
          (metalowy)

wkrêt monta¿owy

nadpro¿e

styropian

kotwa monta¿owa

profil górny
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